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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ ח—1957

ח ו ק י ל שירותים בני־ פ ה ע ו ר כ  א

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

- ת 1. באכרזה זו -  הגדרו

 ״כור גרעיני״ —• מיתקן שנועד לשמש, הותאם או משמש לייצור אנרגיה גרעינית על ידי
 תגובת שרשרת מבוקרת של ביקוע דלק גרעיני, המסוגלת לקיים עצמה אף ללא

 מקור נוסף של נויטרונים!

 ״מיתקן״ — מערכת מכונות, ציוד, אבזרים ומכשירים בין אם הם קבועים בקרקע ובין
 אם לאו, לרבות אלה הקשורים בהם או אליהם ז

 ״בניה״ — לרבות ביצוע של הקמה, הרחבה או הריסה של מבנה לכור גרעיני, מבני עזר
 או מבני החסנה ושירותים באתר או של כל חלק מהם, לרבות התקנה של מיתקן,
 הרכבתו, פירוקו, העתקתו ממקום למקום או ביצוע שינוי ניכר בו או בכל חלק

 ממנו!
 ״הפעלה״ — לרבות הפעלה חלקית, הרצה, הפסקה, מגירה, בדיקה, ניסוי ונסיון, טיפול,
 שימוש, אחזקה, טעינת דלק, הוצאתו, העברתו והחסנתו וסילוק פסולת והחסנתה.

 הכרזה על

ם 2. שירותים של בניה והפעלה של כור גרעיני מוכרזים בזה כשירותים בני־פיקוח. י ת ח י  ש
י־פיקוה  בנ

 השם 3. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (כור גרעיני),
 תשל״ה—1974״.

ן י ב ק ד ח צ  י״א בתשרי תשל״ה (27 בספטמבר 1974) י
) ראש הממשלה 7 4 ״ 0 0 מ 8 ח < 

 1 מ״ח תשי׳׳ה, עמי 24; תשל״ג, עמי 26.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-?195

 פקודת הבטיחות בעבודה [נוסת חדש], תש״ל—970ן

ל כור גרעיני ח ע ו ק י  צו בדבר פ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15, 42 ו־47 לחוק הפיקוח על מצרכיה ושירותים,
, תש״ל—970! 2  תשי״ח—1957 י, וסעיף 173 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש]

 אני מצווה לאמור:

 פרק ראשון: הגדרות

 1. בצו זה —

 ״כור גרעיני״ — מיתקן שנועד לשמש, הותאם או משמש לייצור אנרגיה גרעינית על ידי
 תגובת שרשרת מבוקרת של ביקוע דלק גרעיני, המסוגלת לקיים עצמה אף ללא

 מקור נוסף של נויטרונים!

 סייח תשי״ח, עמי 24; תשל״ג, עמי 26.
ת ישראל, נוסח חדש 16, עמי 337. נ  דיני מדי
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 ״מיתקן״ — מערכת מכונות, ציוד, אבזרים ומכשירים בין אם הה קבועיפ בקרקע ובין
 אם לאו, לרבות אלה הקשורים בהם או אליהם!

 ״נזק גרעיני״ — נזק לאדם או לרכוש הנגרם על ידי קרינה מיננת או הנובע ממנה;

 ״קרינה מיננת״ — קרינה אלקטרומגנטית או חלקיקית, המסוגלת ליצור יונים באופן
 ישיר או בלתי ישיר, במעברה דרך חומר;

 ״בניה״ — לרבות ביצוע של הקמה, הרחבה או הריסה של מבנה לכור גרעיני, מבני עזר
 או מבני החסנה ושירותים באתר או של כל חלק מהם, לרבות התקנה של מיתקן,
 הרכבתו, פירוקו, העתקתו ממקום למקום, או ביצוע שינוי ניכר בו או בכל חלק ממנו!

 ״הפעלה״ — לרבות הפעלה חלקית, הרצה, הפסקה, סגירה, בדיקה, ניסוי וניסיון, טיפול,
 שימוש, אחזקה, טעינת דלק, הוצאתו, העברתו והחסנתו וסילוק פסולת והחסנתה!

- היתד לפי סעיף 4 או היתר חלקי לפי סעיף 9 .  ״היתר״ -

 ״בעל היתר״ — לרבות מי שממלא תפקיד הנהלה בכור הגרעיני!

 ״מנהל״ — המנהל הכללי של הועדה לאנרגיה אטומית במשרד ראש הממשלה!

 ״הועדה״ — הועדה המייעצת לבטיחות גרעינית שהוקמה על פי צו זה, לרבות ועדת
 משנה שלה!

 ״השר״ — ראש הממשלה.

 פרק שני: הועדה

ת הועדה מ ק  2. (א) מוקמת בזה ועדה מייעצת לבטיחות גרעינית, אשר תייעץ למנהל בכל ענין ה
 הנוגע לבטיחות הבניה וההפעלה של כור גרעיני.

 (ב) השר יקבע, בהודעה שתפורסם ברשומות, את הרכב הועדה ואת מספר
 חבריה ומינוים.

 3. הועדה תקבע בעצמה את סדרי עבודתה והיא תהיה רשאית לאצול סמכויותיה, סדרי עבח-ה
 כולן או מקצתן, לועדת משנה אחת או יותר, שתבחר מבין חבריה.

 פרק שלישי: היתרים

 4. לא יבנה ולא יפעיל אדם כור גרעיני ולא יעשה בו כל שינוי או כל פעולה של איסור בניה
 בניה או הפעלה, אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר. והפעלה ללא הי

, לוןיוןך ד ש ק  5. בקשה להיתר יש להגיש למנהל בהתאם לכללים ולנהלים שיקבע המנהל. בצירוף ב
 כל מידע בכתב שידרוש המנהל ובפירוט שהוא ידרוש, לרבות פרטים ומסמכים על
 מיומנותם וכישוריהם של האנשים המוצעים כאחראים לבניה, להפעלה ולניהול של
 הכור הגרעיני, האתר שבו ייבנה הכור הגרעיני, דו״ח בטיחות, תכנית סילוק פסולת

 ותכניות, חישובים ומפרטים של הכור הגרעיני והמבנים באתר.

 6. (א) המנהל יבדוק כל בקשה להיתר שהוגשה על פי סעיף 5.
 בדיקת הבקשה

 (ב) המנהל רשאי לדרוש, תוך כדי בדיקת הבקשה להיתר, כל מסמך נוסף
 ופרטים נוספים, ככל שייראה בעיניו, ומבקש היתר חייב להמציא כל מסמך ופרטים

 כאמור.
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 7. המנהל רשאי לתת היתר, לסרב לתתו או להתנות בו תנאים והגבלות ככל שימצא
 לנכון.

 מתן היתר

 8. לא יתן המנהל היתר, לרבות היתר חלקי כאמור בסעיף 9, אלא אם מצא, לאחר
 התייעצות בועדה, כי —

 (1) מבקש ההיתר והמוצעים לשמש אחראים לבניה, להפעלה ולניהול של
 הכור הגרעיני וכל אלה שיועסקו בפעולות אלה, הם בעלי מיומנות, ידע

 וכישורים ככל הדרוש לפעולה או לפעולות שעליהן מבוקש ההיתר!

 (2) ננקטו ויינקטו כל אמצעי הבטיחות להגנת העובדים, האוכלוסיה
 והסביבה, שלדעת המנהל יהיו דרושים למניעה נזק כתוצאה מכל פעולה

 מפעולות הבניה וההפעלה של הכור הגרעיני.

 9. (א) היתר יכול שיינתן לפעולה אחת או יותר מן הפעולות שהן בגדר בניה או
 הפעלה.

 (ב) ניתן היתר חלקי כאמור בסעיף קטן (א), לא יעשה בעל ההיתר כל פעולה
 שהיא בגדר בניה והפעלה ואינה כלולה בהיתר החלקי.

 (ג) המנהל רשאי לעכב מתן היתר חלקי לפעולה נוספת מפעולות הבניה
 וההפעלה כל עוד מבקש ההיתר לא עמד בכל תנאי ההיתר החלקי שכבר ניתן לו, או
 לא מסר מידע בכתב על פי דרישת המנהל, או הפעולות שבוצעו על פי ההיתר החלקי
 שניתן כאמור לא עמדו במבחנים, בניסויים ובתנאי הפיקוח על פי הפרק הרביעי של

 צו זה.

 10. כלל המנהל כללים והגבלות בהיתר, רשאי הוא, בכל עת, לשנותם, להוסיף עליהם
 או לבטלם, באופן כללי או למקרה מיוחד, על ידי מתן הודעה בכתב לבעל ההיתר.

 11. תקפו של היתר הוא לפעולה ולתקופה שקבע המנהל בהיתר.

 12. לא יעביר אדם היתר לאחר ולא ישתף אדם אחר בהיתר, אלא באישור בכתב של
 המנהל ובתנאים שקבע באישור! המנהל לא יתן אישור להעברת היתר לאחר או לשיתוף
 אדם אחר בהיתר אלא לאחר שנתקיימו הוראות סעיף 8(1), בשינויים המחוייבים לפי

 הענין.

 13. בעל היתר חייב להודיע מראש למנהל על כל שינוי בתכניות, במפרטים וכאחראים
 לפעולות הבניה, ההפעלה והניהול של הכור הגרעיני, ובכל מידע אחר שנמסר למנהל

 על פי צו זה.

 14. (א) המנהל דשאי בהודעה בכתב לבעל היתר לבטל היתד או להתלותו בשל
 אחד מאלה:

 (1) קיימת סכנה בטיחותית העלולה לגרום נזק גרעיני!
 י (2) הופר תנאי מתנאי ההיתר!

 (3) הסתבר כי בעל היתר או עובד מן העובדים כאמור בסעיף 8(1) אינו
 כשיר לביצוע פעולה או פעולות שעליהן ניתן ההיתר 5

 (4) לא מולאו הוראות צו זה, או הוראות שניתנו מכוחו.

 (ב) התליה תהיה לתקופה שקבע המנהל והיא ניתנת להארכה אחת או יותר.

 תנאים מוקדמים
 למתן היתר

 היתר חלקי

 שינויים בהיתר
 וביטולם

 תוקף ההיתר

 העברת היתר

בת הודעה  חו
 על שינויים

 ביטול היתר
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 (ג) הודיע המנהל לבעל היתר על ביטול ההיתר או על התלייתו, חייב בעל
 ההיתר להחזירו למנהל תוך זמן הנקוב בהודעה, ולהפסיק כל עבודה או פעולה של

 בניה והפעלה בהתאם להוראות המנהל בכתב.

י ר  15. (א) מבקש היתר או בעל היתר רשאי לעדור על החלטת המנהל בפני השר בכל ע
 אחד מהמקרים הבאים:

 (1) המנהל סירב לתת היתר, למעט סירוב על פי סעיף 9(ג), או ביטל
 היתר על פי סעיף 14 !

 (2) המנהל שינה תנאים בהיתר או הוסיף תנאים להיתר שנתן, על פי
 סעיף 10.

 (ב) ערר על פי סעיף זה יוגש לשר בכתב תוך 15 ימים מיום מסירת החלטת
 המנהל למבקש ההיתר או לבעל ההיתר.

 (ג) החלטת המנהל תהיה בת תוקף ולא יעוכב ביצועה אף אם הוגש ערר,
 כל עוד לא הורה השר אחרת.

 פרק רגיעי: פיקוח על גניה והמעלה של מד גרעיני

 16. (א) המנהל ימנה מפקח על פעולות הבניה והפעלה של כור גרעיני. פיקוח

 (ב) מפקח שנתמנה כאמור, רשאי להיכנס, בכל עת, לחצרים של הכור הגרעיני
 וסביבתו, לאסוף ראיות לשם הפעלת סמכותו ולערוך בדיקות, מדידות וביקורת, להיות
 נוכח בנסיונות וניסויים, ולדרוש ולקבל מיפרטים, תכניות, דר׳חות בדיקה וניסויים,

 דו״ח תקלות ותאונות וכל מסמך ופרטים אחרים שייראו בדרושים למנהל. .

ת הודעה ב ו  17. בעל היתר חייב להודיע מיד למנהל על כל תקלה או תאונה העלולה לגרום נזק ״
 גרעיני.

 פרק חמישי: הוראות שונות

 18. המנהל יהיה רשות מבצעת לענין צו זה, והוא רשאי לתת את כל ההוראות שיש
 בהן צורך לביצועו.

 19. האמור בצו זה אינו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

 20־ לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בניה והפעלה של כור גרעיני),
 תשל״ה—1974״.

 י״א בתשרי תשל״ה (27 בספטמבר 1974)
 (חמ 7411008)

ת ע צ ב  דשות מ

רת דינים  שמי

 השם

ן י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה

ו תשל״ה, 15.11.1974 283 י פ כ ת 3253, א׳ ב ו נ ק ת ץ ה נ ו  ק



 חוק ועדות חקירה, תשכ״ט-969 ן

ה ר י ק ת ח ו ד ע ו י דין ב ר ד ר ס ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק ועדות חקירה, תשכ״ט—1969 י, אני מתקין
 תקנות אלה:

, במקום תקנה 8 יבוא: ה 8 1. בתקנות ועדות חקירה (סדרי דין), תש״ל—1969 2 ת תקנ פ ל ח  ה

י , 8. (א) הפרוטוקול, כפי שאושר, יצורף לדין־וחשבון שתגיש ועדת י פ י ט " 
ל י •י . י י י 1  בפרוטוקו

. ( ג )  עם סיום החקירה לממשלה, בכפוף להחלטות הועדה לפי תקעת משנה (ב) או
דת הועדה  עבו

 (ב) לא פורסם הפרוטוקול לפי סעיף 20 לחוק, תחליט הועדה
 אם תינתן זכות עיון בו ותקבע מי הזכאי לכך.

 .(ג) כאשד חלות על החקירה הוראות סעיף 23 לחוק, כולן או
 מקצתן, תחליט הועדה בדבר דרך גניזת הפרוטוקול וזכות העיון בו
 אחרי גניזתו! הוא הדין לגבי חלק מן הפרוטוקול המתייחם לדיון

 שקוייט בדלתיים סגורות לפי סעיף 18 (א) לחוק.

 (ד) ראתה הועדה, בחקירה עליה חלות הוראות סעיף 23 לחוק,
 לתת זכות עיון בפרוטוקול לממשלה, תנהג כך גם לגבי ועדת החוץ

 והבטחון של הכנסת.״

 השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ועדות חקירה (סדרי דין) (תיקון), תשל״ה—1974״.

 י״א בחשון תשל״ה (27 באוקטובר 1974) ה י י ם י ׳ צ ד ו ק
) י שר המשפטים 7 0 9 0 2 מ 0 ח ) 

 1 ם״ח תשכ״ט, עמי 28.

 2 ק״ת תש״ל, עמ׳ 410.

ן 9 7 ו - א ״ ל ש  פקודת הראיות [נוסח חדש], ת

ת ו ר ג א רך־דץ ו ר שכר עו ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 58 ד59 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל״א—
 1971-י, אני מתקין תקנות אלה:

 1. השכר שיגבה עורך־דין בעד שירותיו לפי סעיף 15 לפקודה, או האגרה שיש
 לשלם בעד אישור לפי אותו סעיף שלא בידי עורך־דין — ארבע לירות.

 2. תקנות העדות (שכר עורך־דין ואגרות), תשכ״ו—1966 2 — בטלות.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הראיות (שכר עייך־דין ואגרות), תשל״ה—1974״.

 י״ב בחשון תשל״ה (28 באוקטובר 1974)
 (חמ 70101)

וסת הדש 18, עמי 421. ת ישראל, נ נ י ד י מ נ  1 די

 2 ק״ת תשכ״ו, עמי 2082,

ן  שכר עורך־די
 ואגרות

 ביטול

 השם

ק ו ד ׳ צ ם י י י  ח
 שר המשפטים
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 פקודת האגודות השיתופיות

ת ו ר ב ת בדבר ח ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות י, אני מתקין תקנות
 אלה:

2א , י נ ספת תק  1. אחרי תקנה 2 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל״ג־־ ־1973 2 (להלן - הו
 התקנות העיקריות), יבוא:

ת מיוחדות 2א. נהג אדם ונהגו בו כחבר האגודה במשך תקופה סבירה לפי נסיבות בו סי  ״נ

י הענין, בין לפני תחילתה של תקנה זו ובין לאחריה, יראו אותו כחבר ב ח ' ב ד י ג ' י  י

 באגודה, אף אם לא נתקיימו בו הוראות תקנות משנה (א) ו־(ב) ,
 לתקנה 2, זולת אם נקבעה בתקנות האגודה הוראה מפורשת שאין

 לראות אדם כאמור כחבר באגודה.״

ה 3 ח תקנ ק י  2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ב) יבוא: ת

 ״(ב) על אף האמור בתקנה 2, חבר במושב עובדים כאמור בתקנת
 משנה (א) שהעביד או שעומד להעביר את משקו לאחד מבניו, או שמשקו
 עבר לבן כאמור בירושה, יראו את הבן כחבר באגודה בתום 30 יום מיום
 הגשת בקשתו להתקבל כחבר בה, או 30 יום מיום העברת המשק לבן, הכל
 לפי התאריך המאוחר, בתנאי שנתקיימו בו יתד הכשירויות לחברות
 באגודה על פי תקנותיה, זולת אם נפסק אחרת בפסק בוררים שניתן
 בבוררות שנערכה על פי תקנות האגודה ומהיום שנקבע בפסק, ובלבד
 שהאגודה פתחה בהליכי הבוררות תוך תקופה של 30 יום לאחר הגשת

 הבקשה.

 (ג) היתה העברת המשק טעונה אישור האגודה על פי תקנותיה, יראו
 כאילו ניתן האישור אלא אם פתחה האגודה בהליכי הבוררות תוך התקופה

 של 30 יום לאחר הגשת הבקשה.

) אינן באות למנוע מבן אחר של ג  (ד) הוראות תקנות משנה (ב) ר(
 חבר האגודה להיות חבר בה.״

ה 6 . החלפת תקנ א ו ב  3. במקום תקנה 6 לתקנות העיקריות י

ס , 6. (א) רשאי הרשם לצוות על אגודה לתקן את פנקס החברים שלה ק נ  ״״יקיז פ
מ לגבי אדם פלוני אם הוא חבר כדין באגודה או שאינו חבר בה או י י ב  ח

 שחדל כדין להיות חבר בה ופנקס החברים אינו.משקף פרטים אלה
 כהלכה, ומשניתן צו כאמור יראו את הפנקס לכל דבר כאי?*ו תוקן!
 הרשם יפעל על פי תקנה זו בין מיזמתו ובין על פי בקשת אדם כאמור,
 ועד האגודה, או אגודה אחרת החברה באגודה או שהאגודה חברה בה.
 (ב) לא יצווה הרשם על תיקון פנקס החברים לפי תקנת משנה
 (א) אלא לאחר שנערכה חקירה באגודה לפי סעיף 43 לפקודה בענינים
 הדרושים לדעתו למתן הצו כאמור, ונתן לצדדים הזדמנות להשמיע

 טענותיהם.

קי א״י, כרך אי, פרק כ״ד, עמ׳ 336.  1 חו

 2 ק״ת תשל״ג, עמ׳ 872.
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 (ג) לענין תיקון פנקס החברימ כאמור בתקנת משנה (א) מכוח
 תקנה 2א —

 (1) באגודה שסיווג אותה הרשם כקיבוץ או מושב שיתופי,
 לא יראה הרשם אדם כחבר אלא אם הוא גר דרך קבע בתחום
 הקיבוץ או המושב השיתופי, והוא כשיר להתקבל כחבר

 על פי הוראות תקנות הקיבוץ או המושב השיתופי!
 (2) באגודה שסיווג אותה הרשם כמושב עובדים לא ידאה
 הרשם אדם כחבר אלא אם הוא גר בתחום מושב העובדים

 דרך קבע והוא אחד מאלה:

 (א) בעל משק בתחום מושב העובדים;

 (ב) בן זוגו של בעל משק כאמור או האלמן או
 האלמנה שלו!

 (ג) בן משפחתו של בעל משק כאמור או של בן זוגו
 או בן זוג של בן משפחה העובדים דרך קבע באותו
 משק! ״בן משפחה״, לענין פסקת משנה זו -י- הורה,

 ילד, ילד מאומץ או נכד!
 (3) באגודה שסיווג אותה הרשם ככפר שיתופי לא יראה
 הרשם אדם כחבר אלא אם הוא בעל משק בתחום הכפר

 השיתופי וגר דרך קבע בכפר השיתופי!

 (4) באגודה שסיווג אותה הרשם כאגודה לשיכון לא יראה
 הרשם אדם כחבר אלא אם רשומה על שמו בפנקס רישום
 המקרקעין זכות חכירה או חכירת משנה על דירה או חלק
 ממנה, אשר הבעלות או החכירה הראשית עליה רשומה על

 שם האגודה!

 (5) באגודה שסיווג אותה הרשם כאגודה לקופות גמל
 ופנסיה לא יראה הרשם אדם כחבר אלא אם הוא כשיר
 להתקבל כחבר בהתאם לתקנות האגודה ולאחר שהפריש או
 הפרישו בשבילו כספים כהשתתפות בקרנות האגודה המוג

 דרות בתקנותיה.״

לה 4. תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן.  תחי

 השם 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות האגודות השיתופיות (חברות) (תיקון), תשל״ה—
 1974״.

ם ע ר ה ב ש  י״ג בחשון תשל״ה (29 באוקטובר 1974) מ
) שר העבודה 7 5 1 0 0 ° מ ח < 
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 פקודת מחלות בעלי־חיים, 945ו
1957 - ח ״ י ש  חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, ת

ם י י ח ב ט י מ ת ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי־חיים, 1945-י, וסעיפים 5, 15
, אני מתקין תקנות אלה:  ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 2

 1. בתקנה 1 לתקנות מחלות בעלי* חיים (הפעלת בתי מטבחיים) (הוראת שעה), תיק!, תקנה 1
, במקום ״ארבע שנים״ יבוא ״שש שניט״.  תשל״א—1970 3

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי־חיים (הפעלת בתי מטבחיים) (הוראת השם
 שעה) (תיקון), תשל״ה—1974״.

ן ז ו ן א ר ה  ט׳בחשון תשל״ה (25באוקטובר 1974) א
< שר החקלאות 7 4 ״ 5 8 מ ו 1 < 

פ׳ 1, עמ׳ 155.  1 עייר 1945, תו

 2 ס״ח 240, תשי״ח, עמ׳ 24.

 3 ק״ת תשל״א, עמ׳ 267; תשל״ג, עמי 982.

 חוק רישוי עסקים, תשבי׳ח-968ו

ר ח ק א ו ק י י רשיון לפי ח נ ם טעו י ק ס ר ע ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8 ו־39 לחוק רישוי עסקים, תשכ״ח—1968 י, אני
 מצווה לאמוד:

ו התיםפת ו ק י , בסוף ״  1. בצו רישוי עסקים (עסקים טעונים רישוי לפי חיקוק אחר), תשל״ד—1974 2
 התוספת יבוא:

 ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב),
 תשי״ח—1958 3.״

 2. תחילתו של צו זה ביום העשירי לאחר פרסומו. תחילה

 3. לצו זה ייקרא ״צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחד) (תיקון), השם
 תשל״ה—1974״.

ל ל ה ה מ ל  כ׳ בתשרי תשל״ה (6 באוקטובר 1974) ש
) שר הפנים 7 6 5 0 5 מ 1 ח ) 

 1 ס״ח תשכ״ח, עמ׳ 204; תשל״ד, עמ׳ 200.

 2 ק״ת תשל״ד, עמ׳ 955.

; תש״ל, עמי 1609. 1 8  3 ק״ת תשי״ח, עמי »
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ן מקובלי  מדוד לסלטו

 פקודת המועצות המקומיות

ס נ ת ק רו ר עבי ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26א לפקודת המועצות המקומיות י, אני מודיע ומצווה
 לאמור:

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (עבירות קנס), תשל״ג—1973 ?, אחרי
 חלק ו׳ יבוא:

ן ת ש ־ ה ת מ ק ז׳ - ר ל ח  ״
 1. חוק עזר לרמת־השרון (רשיונות

 לאופניים), תשי״ג—1953 3 2(א) 20
 2, חוק עזר לרמת־השרון (מודעות ושלטים), 2(א)(ג)(ד)(ה)(ו),

 תשי״ט—1959 4 5, 6, 7 20
 3. חוק עזר לרמת־השרון (מפגעי תברואה),

 תשי״ט—1959 5 4, 005, 9, 10 50
 4. חוק עזר לרמת־השרון (רוכלים), 2 עד 5, 7 עד 9,

 תשכ׳׳ז—81967 11, 12, 22 50
 5. חוק עזר לרמת־השחץ (שימור רחובות), 2(א)(ב)(ג),

 תשכ״ח—1968 7 4 עד 6, •10 (ב) 150
 6. חוק עזר לרמת־השרון (פיקוח על כלבים),

 תשכ׳׳ט—1968 8 2(א), 7 30
 7. חוק עזר לרמת־השרון (הסדרת גדר חיה),

 תשל״ב—1972 9 2, 5(ב) 50
 8. חוק עזר לרמת־השרון (שמות לרחובות

1 5 עד 9 50״  ולוחיות־מספר בבנינים), תשל״ב—1972 0

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון), תשל״ה—1974״.

ל ל ה ה מ ל  כ״ט בתשרי תשל״ה (15 באוקטובר 1974) ש
) שר הפנים 8 0 0 0 מ 1 ח ) 

 אני מסכים.
ק ו ד ׳ צ ם י י י  ח

 שר המשפטים

ת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256; ם״וו תשלי׳א, עמ׳ 36. נ  1 דיני מדי

ת תשל״ג, עמי 1127; תשל״ד, עמ׳ 1946. ״  צ ק

 3 ק״ת תשי״ג, עמי 1289; תשכ״א, עמי 1723.

 4 ק״ת תשי״ט, עמ׳ 521).

 5 ק״ת תשי״ט, עמי 1591.

 6 ק״ת תשכ״ז, עמי 1592.

 7 ק״ת תשכ״ח, עמי 1.684.

 8 ק״ת תשכ״ט, עמי 582.

 9 ק״ת תשל״ב, עמי 1472.

1 ק״ת תשל״ב, עמי 1522. 0 
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 פקודת המועצות המקומיות

ה ש נ ת מ רי ו ה האז צ ע ו מ ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות י, אני מצווה
 לאמור:

( ג ל ) ט ר , במקום תיקון פ  1. בתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 2
 פרט (לג) יבוא:

( ג ל )  ״

ה ש נ  מ

 בפרט זה, ״מפה״ — המפה של המועצה האזורית מנשה הערוכה בקנה־מידה
 1:10,000, החתומה ביד שר הפנים ביום ב׳ באב תשל״ד (21 ביולי 1974), שהעתקים
 ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד המועצה האזורית מנשה, חדדה, ובמשרד

׳ ר ג  «ו
ת רישום קרקע ו ק ל ח  גושים ו

 12159, 12160, 12228 עד 12231, 12235 עד 12238
 בשלמותם.

 2 עד 7,4, 12 וחלקי חלקות 1, 5, 6, 10 (כביש) ר13
 (תעלות) בגוש 12234 כמסומן במפה.

 38 וחלק מחלקה 40 בגוש 12118 כמםומן במפה.

 8791, 8792, 10082 בשלמותם.
 10077 פרט לחלקות ׳1, 8, 43, 57 וחלק מחלקה 85
 (דרך) כמסומן במפה! 10080 פרט לחלקות 70 ד241!
 10079 פרט לחלקות 1 עד 3, 12, 13, 29 עד 55 וחלקי

 חלקות 56, 60 בגוש 10079 כמסומן במפה.

 38, 39 וחלקי חלקות 37, 40 עד 42 בגוש 7714 כמסומן
 במפה ו 35, 36, 39 בגוש 7715! חלק מחלקה 1 בגוש
 7725 כמסומן במפה! חלק מחלקה 4 בגוש 7726 כמסומן

 במפה! חלק מחלקה 45 בגוש 10078 כמסומן במפה.

 18 עד 22, 25 עד 28, 34 עד 44 וחלק מחלקות 32, 33
 (דרכים) בגוש 10114 כמסומן במפה.

 7716, 7717, 10029, 10125, 10672 בשלמותם.
 7714 פרט לחלקות 5, 7, 38 עד 42, 45, 46 וחלק
 מחלקות 1, 4, 34 עד 37 כמסומן במפה! 10028 פרט
 לחלקות 3 עד 5 וחלק מחלקה 1 (דדך) כמםומן במפה!
 10671 מזרחית לכביש חיפה—תל־אביב כמסומן במפה

 באות ״ב״.

וסח חדש 9, עמ׳ 256. ת ישראל, נ נ  י דיני מדי
 2 ק״ת תשי״ח, עמ׳ 1256; תשכ״ז, עמ׳ 1052.

 הממונה על מחוז חיפה.

 טור א׳

 ברקאי הגושים:

 החלקות:

 גךהשומרון הגושים:

 החלקות:

 גךשמואל הגושים:
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 טור כ׳
ע ק ר ת רישום ק ו ק ל ח  טור א׳ גושים ו

 1 עד 11, 13 עד 17, 25 וחלקי חלקות 18 עד 21, 23,
 24, 26, 27, 38 בגוש 7715 ׳המסומן במפה! 8, 9, 13,
 14 וחלקי חלקות 1, 11, 12 דרכים ומסילת ברזל בגוש

 10018 ¡ 1 עד 7, 9, 10, 12 עד 15, 26 עד 30, 35, 36 י
 וחלקי חלקות 16, 24, 34 (דרכים) בגוש 10023 כמסומן
 במפה! 6, 7 ו־18 וחלק מחלקה 14 בגוש 10024 כמסומן
 במפה! 10 עד 13 וחלק מחלקה 6 (דרך) בגוש 10052 !
 1 עד 5, 7 עד 18, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 60 וחלקי
 חלקות 19, 25, 28 בגוש 10117 כמסומן במסה! 1, 2,
 בגוש 10118 ! חלק מחלקה 1 בגוש 8835 כמםומן במפה.

 12112 עד 12117 בשלמות.
 12118 פרט לחלקות 1 עד 12 וחלק מחלקה 39 (דרך)

 כמםומן במפה.

 7,5, 9 ו־10 וחלק מחלקות 3, 8 (דרכים) בגוש 10129
 כמסומן במפה,׳ 65 עד 68 וחלק מחלקה 96 (דרך) בגוש
 12119 כמסומן במפה ז 57, 58, 61, 62, 65, 66, 69, 70
 וחלק מחלקה 90 (דרך) בגוש 12128 כמסומן במפה.

 12227 בשלמותו.
 10069 פרט לחלקות 1 עד 3, 11 עד 15, 18, 42, 43, 48
 עד 51 וחלק מחלקה 44 (דרך) כמםומן במפה ז 10070
 פרט לחלקות 1 עד 7, 9 עד 12, 25 וחלק מחלקה 26
 (דרך) כמסומן במפה; 12225 פרט לחלקה 69 וחלק

 מחלקה 70 (דרך) כמסומן במפה.

 7 עד 10 בגוש 10076.

 7894, 7895, 7908, 7909, 7910, 7916, בשלמותם.

 גן־שמואל (המשך) החלקות;

 כפר גליקםון הגושים:

 החלקות:

 הגושים:

 חלקיחלקות: 1 עד 4 (דרך) בגוש 8843 כמסומן במפה.

 הגושים: 8790, 8798 עד 8801, 33?8, 8834 בשלמותם.
 גוש 8814 פרט לחלק מחלקה 5 כמסומן במסה ז גוש

 8835 פרט לחלק מחלקה 1 כמםומן במפה.

 חלקיחלקות: 1 בגוש 8832 כמםומן במפה! חלק מחלקה 88 (דרך)
 בגוש 8813 כמסומן במפה? חלקה 81 (דדך) בגוש

.8770 

 הגושים: 7912 עד 7915, 8844, 8845 בשלמותם.

 חלקיחלקות: 1 עד 4 (דרך) בגוש 8843 כמסומן במפה.
 החלקות: 1 עד 3, 6 וחלק מחלקה 5 (דרך) בגוש 8846 כמסומן

 במפה.

 כפר פינס

 החלקות:

 להבות חביבה הגושים:

 מאוד

 מגל
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׳ ר ג  טו
ת רישום קרקע ו ק ל ח  טור א׳ גושים ו

 8708, 8709 בשלמותם.

 28 בגוש 8707.

 20336, 20353, 20455 עד 20457, 20459, 20460, 20521
 בשלמות.

 20338 פרט לחלקות 14 עד 19 וחלק מחלקה 11 כמםומן
 במפה! 20364 פרט לחלקות 22 עד 24.
 20458 פרט לשני קטעים כמסומן במפה.

 37 עד 39 בגוש 20337 ! 17 עד 21, 55 עד 58 בגוש
 20354 ! 14 עד 23, 62 עד 74, 80 בגוש 20355ז 31,
 32, 35, 36 בגוש 20407 ! 50 בגוש 20408 ! חלק מחלקה

 35 בגוש 20419 כמםומן במפה.

 8784 עד 8786, 10086 עד.10088 בשלמותם.
 8787 פרט לחלקות 2, 5 (דרך) וחלק מחלקה 1 כמסומן

 במפה.
 10089 פרט לחלקות 1 עד 3, 28 עד 33, וחלקי חלקות

 37, 38 (דרכים) כמסומן במפה.

 1 עד 3, 9 בגוש 8711! 8, 9, 11, 14 (נחל) וחלקי
 חלקות 1, 5, 6, 10 (דרך) ר13 (תעלות) בגוש 12234

 כמסומן במפה.

 8710, 8714 עד 8718, 8720, 8721 בשלמותם.
 8711 פרט לחלקות 1 עד 3 ו־9.

 חלקי חלקות 1, 3 (דרך) בגוש 8713 כמםומן במפה!
 2, 5 (דרך) וחלק מחלקה 1 בגוש 8787 כמסומן במפה.

 42110 12111 בשלמותם.
 10068 פרט לחלקות 29 עד 42, 47 עד 50, 10090 פרט
 לחלקות 7 עד 13, 21 עד 26 וחלק מחלקה 16 (דרך)

 הגובלת בחלקה 26 כמםומן במפה.

 1 עד 41,6 וחלק מחלקה 42 (דרך) בגוש 10071 כמסו־
 מן במפה! 22 עד 29 בגוש 10098 ! 26 עד 33, 36 עד
 43, 48 וחלק מחלקה 46, 47 (דרכים) בגוש 10099
 כמסומן במפה! 33, 116, 130 וחלקי חלקות 38 (דרך),

 49 (נחל אכזב), 110 בגוש 10100 כמסומן במפה.

 12226, 12232, 12233 בשלמותם.

 8788, 8789, 8797, 10081, 10083, 10085 בשלמותם.
 1 עד 3, 12, 13, 29 עד 55 וחלקי חלקות 56 (נחל),
 60 ד74 (דרכים) בגוש 10079 כמםומן במפה! 21 עד
 23, 28,27 וחלק מחלקה 29 (דרך) בגוש 10106 כמסומן

 במפה! 1 עד 4, 140, 141 בגוש 10084.

 מייסר הגושים:

 החלקה:

 מי־עמי הגושים:

 החלקות:

 מענית הגושים:

 החלקות:

 מצד הגושים:

 החלקות:

 משמרות הגושים:

 החלקות:

 עין עידון הגושים

 עין שמר הגושים

 החלקות
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׳ ר ג  טו
ת רישום קרקע חלקו  גושים ו

 הגושים: 10291 עד 12097, 12099 עד 12104, 12120 עד 12123,
 12139,12153 בשלמותם.

 12119 פרט לחלקות 65 עד 87, 89 עד 91, 97 וחלק
 מחלקה 96 (דרך) כמסומן במפה! 12127 פרט לחלקות
 28 עד 36, 48 עד 64, 67 עד 71 וחלק מחלקה 66 (דדך)

 כמםומן במפה.

 החלקות: 17 עד 45, 68 וחלק מחלקה 64 (דרך) כגוש 12105,
 כמסומן במפה.

 שטח הכפר ההרוס קגיר המותחם על ידי הגושים
 12100 עד 12102 ו־12104.

 הגושים: 7720, 7893 בשלמות.
 החלקות: 7721 פרט לחלקה 8 5 7892 פרט לחלקות 31 (רכבת),
 47 עד 52! 2, 3, 6 עד 11, 14 עד 16, 19, 26, 27, 30

 עד 42 בגוש 7891.
 הגושים: 8794, 8795, 8796, 10115, 10116 בשלמותם.

 החלקות: 5, 7 וחלקי חלקות 1, 4 בגוש 7714, כמסומן במפה!
 7 בגוש 7724! 2 וחלק מחלקה 1 בגוש 7725 כמםומן
 במפה! חלק מחלקה 153 בגוש 7727 כמסומן במפה!
 106 בגוש 7890! 5 עד 7 וחלקי חלקות 4, 31 (דרך)
 בגוש 10114 כמסומן במפה! 6, 21, 22, 30 עד 37,
 46 עד 59 וחלקי חלקות 19, 25, 28, 45 בגוש 10117

 כמסומן במפה.

 רגבים

 שדה יצחק

 תלמי אלעזר

 הגושים: 7718, 7719, 8700 עד 8706, 8719, 8793, 11907, 11909,
 12141, 12143 עד 12147, 12150, 12161 עד 12163,
20365 ,20352 ,20333 ,12176 ,12175 ,12168 ,12167 

 עד 20368, 20372, 20428, בשלמות.
 8707 פרט לחלקה 28! 8767 פרט לחלקה 54 וחלק
 מחלקה 51 עד 53 כמסוימן במפה: 8766 פרט לחלקה
 13 עד 19, 48 עד 50 וחלק מחלקה 8, 11, 12, 20, 26
 עד 28, 44, 47, ו־52, 53 (דרכים) כמסומן במפה!
 8769 פרט לחלקות 25 עד 27, 29, 32, 33, 35, 36 וחלק
 מחלקה 17 עד 20, 24, 28, 30, 31, 34, 37, 38, 40
 כמסומן במפה! 8770 פרט לחלקות 55 עד 59, 64 עד
 68, 74 עד 78 וחלק מחלקה 54, 61 עד 63, 73, 79 ו־82
 עד 84 (דרכים) כמסומן במפה! 10084 פרט לחלקה
 1 עד 4, 140, 141 ! 12142 פרט להלקות 3, 5 וחלק
 מחלקות 1, 2, 4, 6, 7 ו־19 (דרך) כמסומן במפה!
 12158 פרט לחלקה 8 עד 14 והלק מחלקה 2 כמסומן
 במפה! 20369 פרט להלקה 13 וחלק מחלקה 8 עד 10
 . צמסומן במפה! 20382 פרט לחלקה 4, 7, 9 כמםומן

 במפה.
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׳  טור ב
ת רישום קרקע חלקו  גושים ו

 החלקות: 45, 46 וחלק מחלקה 34 עד 37, 40 ?נד 42 בגוש 7714
 כמסומן במפה ! 28 עד 37,34 וחלק מחלקה 18 עד 21,
 23, 24, 26, 27, 38 בגוש 7715 כמםומן במפה! חלק
 מחלקה 21, 22, 27, 28, 66, 73 בגוש 7722 כמםומן
 במפה! 37 יעד 39, 51 וחלק מחלקה 6 עד 8, 24, 34,
 ,35 40 עד 47 ו־50, 52, 53, 56 (דרכים) בגוש 7723
 כמםומן במפה! 8 עד 11 בגוש 7724 ! 70 וחלק מחלקה
 46 עד 48, 57 ר89 (דיך) בגוש 7728 כמסומן במפה!
 1, 2 וחלק מחלקה 3, 4, 8 בגוש 8765 כמסומן במפה!
 1 עד 4, 22, 24 וחלק מחלקה 5, 6, 18 עד 21, 23, 26
 עד 31 ו־83 (דרך) בגוש 8812¡ 1 עד 8׳ 17 עד 19
 וחלק מחלקה 20 ו־77, 87 (דרכים) בגוש 8813 כמסומן
 במפה! 2 עד 5 וחלק מחלקה 1 בגוש 8832 כמסומן
 במפה! 17 עד 21 בגוש 10023 ! 1 עד 3, 28 עד 33
 וחלק מחלקה 37,34, 38 (דרכים) בגוש 10089 כמסומן
 במפה! 12 עד 16, חלק מחלקה 17 ד30, 32 (דרכים)
 בגוש 10114 כמסומן במפה! חלק מחלקה 1, 8 (דרך)
 בגוש 10129 כמסומן במפה! 2, 4, 6, 7, 9, 11 עד 16,

 18 (דרך) בגוש 11909 ! 14, 15, 20, 21 בגוש 12129 ! .
 1 עד 7 וחלק מחלקה 8, 9 (דרך) בגוש 12140 כמסומן
 במפה! 1, 2, 10, 13 בגוש 12152 ! 21, 24, 27, 30, 33,

 ,36 39, 43, 47, 50, 54 בגוש 12156 ! 18 עד 26, 56
 וחלק מחלקה 5 בגוש 12166 כמסומן במפה! 22 עד
 24 בגוש 20364¡ חלק מחלקה 3 ו־5 (נחל) בגוש
 20370 כמםומן במפה! חלקות 1, 2, 6, 9 בגוש 20371 !
 ,1 בגוש 20373¡ 1 בגוש 20375! חלק מחלקה 1 בגוש
 20376 כמםומן במפה! חלק מחלקה 2 בגוש 20381 :
 חלק מחלקה 1, 5 בגוש 20389 כמסומן במפה! בשטח
 בנוי של כפר המותחם על ידי הגושים 20364 ו־20382.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מנשה, תיקון), השם

 חוק עזר זה:

ף תיקו! סעיף 4 עי , במקום ס  1. בסעיף 4 לחוק עזר לאשקלון (פיקוח על כלבים), תשכ״ז—1966 2
) יבוא: א ) ן ט  ק

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

 תשל״ה—1974״.

 ב׳ באב תשל״ד (21 ביולי 1974)
 (חמי 8001)

 פקודת העיריות

ם י ב ל ל כ ח ע קו ן בדבר פי ו ל ק ש א ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות י, מתקינה מועצת עירית אשקלון

ת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197. 2 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 343; תש״ל, עמי 1458. נ י י מד נ  די
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 ׳•׳(א) ראש העיריד. יגבה אגרה בסך 10 לירות בעד כל רשיון ואגרה בסך
 3 לידות בעד כל לוחית־מספד.״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשקלון (פיקוח על כלבים) (תיקון)׳ תשל״ה—1974״.

י ב י י ן ח ר ה  נתאשר. א
 כ״ט בתשרי תשל״ה (15 באוקטובר 1974) ראש עירית אשקלון

 (חמ 8/13)

 ש ל מ ה ה ל ל
 שר הפנים

 פקודת העיריות
 ביטול חוקי עזר לחיפה

, מתקינה מועצת עידית חיפה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות
 חוק עזר זה:

 1. בטלים —
 חוק עזר לחיפה (שומה של עיריה), 1945 2 !
!  חוק עזר לחיפה (שוק בעלי חיים), 1947 3

 חוק עזר לחיפה (גדוד כבאים), 1948

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה (ביטול חוקי עזר), תשל״ה—1974״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  נתאשר. י
 ח׳ בתשרי תשל״ה (24 בספטמבר 1974) ראש עירית חיפה

 (חמ 8/150)

ל ל ה ה מ ל  ש
 . שד הפנים

ת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197. נ י  1 דיני מד

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 2, עמ׳ 577.

 3 ע״ר 1947, תופ׳ 2, עמי 1147; ק״ת תשי״ט, עמ׳ 552.

 4 ע״ר 1948, תוס׳ 2, עמ׳ 23; ק״ת תשי״ט, עמ׳ 552.

 פקודת העיריות
 ביטול חוק עזר לחיפה

, מתקינה מועצת עירית  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ד251 לפקודת העיריות 4
 חיפה חוק עזר זה:

 1. חוק עזר לחיפה (פיקוח על מחירי צרכי מזון), 1942 2 — בטל.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה (פיקוח על מחירי צרכי מזון) (ביטול),
 תשל״ה—1974״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  נתאשר. י
 ח׳ בתשרי תשל״ה (24 בספטמבר 1974) ראש עירית חיפה

 (חמ 8/72)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

ת ישראל, נופת חדש 8, עמ׳ 197. נ י  1 דיני מד

ס׳ 2, מם׳ 1183, עמ׳ 520; ק״ת 858, תשי״ט, עמ׳ 552. _ *  2 ע״ר 1942, תו

ו תשל״ה, 15.11.1974 ל פ נ ת 3253, א׳ ב ו נ ק ת  קובץ ה



 פקודת העיריות
 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), חשכ״ב-962 ו

׳ לציון בדבר ביוב ן ק עזר לראשו ו  ח

, וחוק הרשויות המקו 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות
 מיות (ביוב), תשכ״ב—1962 - (להלן — החוק), מתקינה מועצת עירית ראשון־לציון חוק

 עזר זה:

ת ו ר ד ג  1. בחוק עזר זה — ה

 ״ביוב״ — ביב ציבורי או ביב מאסף, על כל מיתקניהם וכן מכון טיהור שאינו מיועד לייצור
 מי־שתיה ומיתקנים אחרים!

 ״מ״ר של בניה״ — מ״ר של בניה לפי הבנוי למעשה!

 ״המועצה״ — מועצת העיריה ז

 ״העיריה״ — עירית ראשון לציון!

!  ״ראש העיריה״ — לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענין חוק עזר זה, כולו או מקצתו

 ״היטל ביוב״ — היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות של התקנת ביוב או קנייתו כאמור בסעיף
 17 לחוק;

 ״מטע״ — חלקה בשטח רצוף של לא פחות מ־3 דונמים הנטועה עצי פרי והמעובדת עיבוד
 חקלאי!

 ״נכס״ — בנין או קרקע בתהום העיריה, למעט רחוב.

וב  2. (א) בעלי כל נכס שנמסרה להם הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב היטל בי
 שישמש אותו נכס, חייבים בהיטל ביוב בשיעורים שנקבעו בתוספת לכל השלבים ביחד

 כאמור בסעיף 16 לחוק.

 (ב) נכס אשר מחמת גורמים טכניים לא ניתן לחברו על ידי ביב פרטי לביוב, יידחה
 תשלום ההיטל בגינו עד שתהא אפשרות לחברו לביוב.

וספת  3 נוספה בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף 2׳ חייב בעליו בהיטל ביוה בניד, נ
 לכל מ״ר של בניה שנתווספה בשיעורים שנקבעו בתוספת.

ר ביב ו ב י  ח
וב  פרטי לבי

 4. (א) חיבור ביב פרטי לביוב לא ייעשה אלא בידי ראש העיריה.

 (ב) בעל או מחזיק בנכם שלגביו הוטל ההיטל, הרוצה בחיבור ביב פרטי שבנכםו
 לביוב, יגיש למהנדס העיריה בקשה בכתב ותכנית חיבור ואם היה הביב בתחומה של רשות

 מקומית אחרת, יצרף את הסכמת אותה הרשות המקומית לכך.

ר פגיעה סו  אי
ב ו י  בב

 5. לא יפגע אדם, לא יזיק ולא יפגום בביוב השייך לעיריה.

סח חדש 8, עמ׳ 197. ו ת ישראל, נ נ  1 דיני מדי

 2 ם״ח תשכ״ב, עמ׳ 96; ס״ח תשל״ב, עמ׳ 156.
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 ענשים 6. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם היתד. העבירה
 נמשכת, דינו — קנם נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו.

י 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, י ע ד ו ת ה ר י ס  מ

 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם׳ או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם • לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה •,
 אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום
 בולט באחד המקומות האמורים או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום העיריה,

 שאהד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

י 8. חוק עזר לראשון לציון(ביוב), תשב״ד—1964 3 — בטל. י ט י  ב

 השם 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראשון לציון (ביוב), תשל״ה—1974״.

 תוספת
 (סעיפים 2 ו־3)

 בתוספת זו —

 ״אזור מגורים א״/ ״אזור מגורים ב״׳ ״אזור מגורים ג״, ״אזור מגורים ד״, ״אזור מלאכה
 ותעשיה״, ״אזור מסחרי״ — כמשמעותם בתכניות מתאר או תכניות בנין ערים מפורטות
 המאושרות בידי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז והחלות בתחום עירית

 ראשון־לציון׳ כפי שהן בתוקף ביום הטלת היטל הביוב.

 1. ביב ציבורי —

 א. לכל מי׳ר משטח הקרקע (כולל קרקע שעליה עומד בנין),
 למעט מטע —

 (1) באזורי מגורים א׳ ו־ב׳

 (2) באזור מגורים ג׳ ובאזור תעשיה ומלאכה

 (3) באזור מגורים ד׳ ובאזור מסחרי

 ב. לכל מ״ר של בניה —
 (1) באזורי המגורים וכן לגבי מועדונים ואולמי בידור,
 למעט מקלטים, סככות ומבני עזר הבנויים בנפרד מן
 המבנה העיקרי ואשר אינם מחוברים לרשת הביוב והמים

 (2) בתי קולנוע

 (3) באזור תעשיה ומלאכה —
 מבנים יציבים

 סככות ומבני עזר שאינם מחוברים לרשת המים והביוב
 עד 50 מ״ר, לכל מ״ר

 לכל מ״ר נוסף

 ק״ת, תשכ״ד, עמ׳ 948¡ תשל״ג, עמי 67.

 האגרה בלירות

0.40 

0.80 

0.65 

4.70 

3.50 

2.25 

0.40 
1.35 

 296 קובז התקנות 3253, א׳ בכסלו תשל״ה, 15.11.1974



 האגרה בלירות

 2. ביב מאסף —

 א. לכל מ״ר משטח הקרקע (כולל קרקע שעליה עומד בנין)
 למעט מטע —

 (1) באזורי מגורים א׳ ו־ב׳ 0.55

 (2) באזור מגורים ג׳ ובאזור תעשיה ומלאכה 1.05

 (3) באזור מגורים ד׳ ובאזור מסחרי 2.65

 ב. לכל נדר של בניה —
 (1) באזורי המגורים וכן לגבי מועדונים ואולמי בידור,
 למעט מקלטים, סככות ומבני עזר הבנויים בנפרד מן

 המבנה העיקרי ואשר אינם מחוברים לרשת הביוב והמים ־ 9.35

 (2) בתי קולנוע 7.20

 (3) באזור תעשיה ומלאכה —
 מבנים יציבים 4.70

 סככות ומבני עזר שאינם מחוברים לרשת המים והביוב —
 עד 50 מ״ד, לכל מ״ר 1.35
 לכל מ״ר נוסף 4.30

 3. מיתקנים אחרים —

 א. לכל מ״ר משטח הקרקע (כולל קרקע שעליה עומד בנין)
 למעט מטע —

 (1) באזורי מגורים א ו־ב׳ 0.40

 (2) באזורי מגורים ג׳ ובאזור תעשיה ומלאכה 0.80

 (3) באזור מגורים ד׳ ובאזור מסחרי 0.65

 ב. לכל מי׳ר של בניה —
 (1) באזורי המגורים וכן לגבי מועדונים ואולמי בידור,
 למעט מקלטים, סככות ומבני עזר הבנויים בנפרד מן

 המבנה העיקרי ואשר אינם מחוברים לרשת הביוב׳ והמים 4.70

 (2) בתי קולנוע 3.50

 (3) באזור מלאכה ותעשיה —
 מבנים יציבים 2.25

 סככות ומבני עזר שאינם מחוברים לרשת המים והביוב — ,
 עד 50 מ״ר, לכל מ״ר 0.40
 לכל מ״ר נוסף 1.35

ן י י ט ש ב י ה ג י נ נ  נתאשר. ח
 כ״ט בתשרי תשל״ה(15 באוקטובר 1974) ראש עידית ראשון־לציון

 (חמי 8/12)

ל ל ה ה ט ל  ש
;  שר הפנים
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 פקודת העיריות

ל עינוגים ט י ר ה ב ד ־ גן ב ת מ ר ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות מתקינה מועצת עירית רמת־גן
 חוק עזר זה:

מ 1. בחוק עזר זה — ו ו ד ג  ה

 ״בעל כרטיסי׳ — אדם שרכש כרטיס או מחזיק בכרטיס!

 ״היטל״ — היטל עינוגים המוטל על פי חוק עזר זה!

 ״כרטיס״ — כרטיס או מסמך אחר שאושר ככרטיס בידי ראש העיריה, המאפשר כניסה
 לעינוג ציבורי ¡

 ״מועצה״ — מועצת העיריה!

 ״מחיר כרטיס״ — מחירו של כרטיס כניסה לעינוג ציבורי, למעט כל מס או תשלום חובה
 אחר המוטל על אותו כרטיס!

 ״מנהל״ — מי שעל שמו ניתן הרשיון לעינוג ציבורי או מי שבהשגחתו, בפיקוחו או בהנהלתו
 מתקיים עינוג ציבורי, או מי שהוא בעלו או מחזיקו של מבנה או מקום שבו מתקיים

 עינוג ציבורי;

 ״מפקחי׳ — אדם שנתמנה בכתב מאת ראש העיריה להיות מפקח לענין חוק עזר זה ¡

 ״עינוג ציבורי״ — הצגות של תיאטרון או קולנוע, קונצרט, דיסקוטק, מופעי מחול,.
 ריקודים, קברט, קרקס, משחק או ספורט, וכל עינוג כיוצא באלה, המתקיים בתחום

i העיריה 

 ״העיריה״ — עירית רמת־גן;

 ״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן.

 ההיטל 2. על כרטיס לעינוג ציבורי יוטל היטל בשיעור הקבוע בתוספת! ככרטיס לעינוג ציבורי

 ייחשב גם כרטיס למטרה שאינה עינוג ציבורי, המאפשר לבעל הכרטיס ליהנות מעינוג
 ציבורי על פי אותו כרטיס.

 תשלום ההיטל 3. המנהל יקבל את הכרטיס מן העיריה, וישלם לעיריה עם קבלת הכרטיס את תמורת

 ההיטל בשיעור הקבוע בתוספת! המנהל יגבה את סכים ההיטל מבעל הכרטיס בעת מכירת
 הכרטיס.

ס 4. (א) המנהל יציין בכרטיס את מחירו המדוייק וסכום ההיטל, או שהוא ניתן חינם:  הכרטי

 כרטיסים יודפסו על נייר שניתן מאת העיריה, או נייר שאישר ראש העיריה להדפסת
 הכרטיסים.

וסח חדש 8, עמי 97(. ת ישראל, נ נ  דיני מדי
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 (ב) ראש העיריה דשאי לפטור את המנהל מחובת מילוי אחר הוראות מעיף זד.
 לגבי עינוג ציבורי שהכנסותיו יעודות לצרכי צדקה, דת, חינוך או תרבות.

יסה בכרטיס  5. (א) לא יתיר המנהל את כניסתו של אדם לעינוג ציבורי בלי כרטיס ולא ייכנס הכנ
 אדם לעינוג ציבורי בלי כרטיס לאותו עינוג.

 (ב) לכרטיס יהיה מחובר תלוש בקורת אשר ייתלש בידי המנהל עם כניסתו של
 בעל הכרטיס אל המבנה או המקום שבו מתקיים העינוג הציבורי; הכרטיס יוחזר לבעל

 הכרטיס ועליו להחזיקו ברשותו עד תום העינוג הציבורי.

רת הכרטיס  6. אסור למנהל או לאדם אחר למכור כרטיס, בין בעצמו ובין על ידי משמשו, פקידו מכי
 או סוכנו, אלא אם הכרטיס נושא ציון בכתב שההיטל הקבוע בחוק עזר זה שולם,
 ועליו חותמת של מוכר הכרטיס, המציינת מכירת הכרטיס ותאריך קיום העינוג

 הציבורי.

וגים ציבוריים נ  7. (א) כרטיס לעינוג ציבורי, למעט הצגות קולנוע, הנערך באישור מאת צה״ל לחיילי עי
"י ה י צ ל י י ה  צה״ל על פי הזמנת צה״ל, יהיה פטור מהיטל. י

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א) רשאי המנהל למכור לציבור הרחב חלק מהכר־
 טיםים לאותו עינוג ציבורי, ובלבד שיקבל הסכמת ראש העיריה בכתב מראש לכך וישלם

 את התמורה המלאה של ההיטל בעד כרטיסים אלה.

ל ט י ה ה ת ר ז ״  8. המנהל רשאי להחזיר לעיריה כרטיס שלא נמכר! העיריה תחזיר למנהל את סכום ה
 ההיטל ששילם בעד כרטיס שלא נמכר, ובלבד שהכרטיס הוחזר לעיריה תוך ששים יום

 מתאריך העינוג הציבורי, כפי שצויין על גבי הכרטיס.

ת מפקח ו י  9. מפקח רשאי — י סמכו

 (1) להיכנס לכל מקום שבו מתקיים או עומד להתקיים עינוג ציבורי,
 ולבדוק כל כרטיס, בין במשרד הקופה ובין אצל כל מבקר כרטיסים, סדרן,
 משגיח, בעל כרטיס או אדם אחר, כדי לברר אם קויימו הוראות חוק

 עזר זה!

 (2) לתפוס ולהחזיק כרטיס שאפשר להוציא כראיה לעבירה על הוראות
 חוק עזר זה.

ן נשי  10. מנהל או אדם אחר העושה את אחד המעשים האלה, בין בעצמו ובין על ידי משמשו, עו
 פקידו או סוכנו, דינו — קנס חמש מאות לירות:

 (1) מוכר או מציע למכירה כרטיס שלא מצויין בו מחיר, או שמחירו נרשם
 שלא בדיוק!

 (2) מוכר או מציע למכירה כרטיס במחיר גבוה מן המחיר הרשום על גבי
 הכרטיס ז

 (3) מוכר כרטיס שאינו מודפס על נייר שניתן מאת העיריה או שאישר
 ראש העיריה, או שאינו מציין את ההיטל הקבוע בחוק עזר זה!

 (4) מונע בכל דרך שהיא מפקח מלהיכנס למקום שבו מתקיים עינוג ציבורי,
 או מלבדוק כרטיס, או העושה את הבדיקה הזאת לבלתי אפשרית!
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 (5) נכנם למקום שבו מתקיים עינוג ציבורי בלי כרטיס, או בכרטיס ללא
; ה  תלוש בקורת, או בכרטיס שאינו בהתאם להוראות חוק עזר ז

 (6) מכנים אדם, או מתיר את כניסתו של אדם, לעינוג ציבורי בלי כרטיס,
 או בכרטיס ללא תלוש בקורת, או בכרטיס שאינו בהתאם להוראות חוק

 עזר זה;

 (7) עובר בדרך אחרת על הוראות חוק עזר זה.

 11. חוקי עזר לרמת־גן(היטל עינוגים), תש״י 2 — בטלים.

 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־גן (היטל עינוגים), תשל״ה—1974״.

 תוספת

 (סעיפים 2 ו־3)

 א. (1) הצגות של קולנוע או ראינוע:

רות ו ת ;זיעור ההיטל באג רו ו  כרטיס שמחירו באג

 עד 121 72.8

 למעלה מ־ 121 עד 148 95.8

 למעלה מ־148 85% ממחיר הכרטיס ובלבד
 ש־7.5 אגורות יהיו פטורות

 מההיטל.'

 (2) על אף האמור בפסקה (1), יהיה ההיטל על כרטיס כניסה להצגת קולנוע יומית,
 שאושרה מאת משרד החינוך והתרבות או העידית כהצגת סרט חינוכי־אמנותי או
 תיעודי־אמנותי, המיועד לנוער, ושמחירו אינו עולה על 42.5 אגורות, בשיעור של

 7.5 אגורות.

 ב. עינוג ציבורי שלא פורט בסעיף אחר בתוספת זו —

זים  שיעור ההיטל באחו
ר הכרטיס  ממחי

רו  לכל כרטיס שמחי
ת ו ר י ל  ב

5 
10 

,15 
20 

 עד 10.48
 מ־10.49 עד 12.73
 מ־12.74 עד 14.78

 מ־14.79 ומעלה

 ק״ת תש״י, עמ׳ 777; ק״ת תשל״א, עמ׳ 714.
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 ג. (1) עינוג ציבורי הנערך בהשתתפות אמן מחוץ־לארץ:

זים רו שיעור ההיטל באחו  לכל כרטיס שמחי
ת ממחיר הכרטיס רו י  בל

 עד 2.73 10
 מ־2.74 עד 4.35 15
 מ־4.36 עד 6.25 20
 מ־6.26 ומעלה 25

 (2) קרקס:
זים רו שיעור ההיטל באחו  לכל כרטיס שמחי

ת ממחיר הכרטיס רו י  בל

 עד 2.73 10
 מ־2.74 עד 4.35 15
 מ־4.36 ומעלה 20

 ד. הצגות וקונצרטים של תיאטרונים ותזמורות מחוץ לארץ בהמלצת משרד החינוך
 והתרבות או משרד החוץ —

רו שיעור ההיטל באחוזים'  לכל כרטיס שמחי
ת ממחיר הכרטיס רו  בלי

 עד 9.09 10
 מ־9.10 עד 10.43 15
 מ ־10.44 ומעלה 20

 ה. רסיטל הנערך בידי תזמורת או אופרה שהן אגודה עותמאנית —

זים רו שיעור ההיטל באחו  לכל כרטיס שמחי
ת ממחיר הכרטיס רו י  בל

 עד 9.52 5
 מ־9.53 ומעלה 10

 ראש העיריה רשאי לפטור מהיטל הצגות תיאטרון בשפה העברית או הערבית המוצגות
 בידי תיאטרון הממלא אחר אחד או יותר מהתנאים המפורטים להלן:

, ואשר 3  (1) תיאטרון שהוא נאמנות בהתאם לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה
 חבריה מונו בידי שר החינוך והתרבות, או בידי ראש העירייה בהסכמת שר החינוך

 והתרבות!

 (2) תיאטרון עירוני שהקימה מועצת עיריה, ופועל בעיקר בתחומה, והמנוהל בידי
 נציגי אותה עיריה ונציגי ציבור אחרים.
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 ז. ראש העירית רשאי לפטור מהיטל —

 (1) הצגות לילדים הנערכות בידי תיאטרון ילדים הפועל על פי המלצת משרד החינוך
 והתרבות או אגף החינוך של העירית!

 (2) קונצרטים ואופרה המבוצעים בידי תזמורת או אופרה שהן אגודה עותמאנית ?
 (3) מופעי ספורט של התאחדויות הספורט, איגודי הספורט או אגודות הספורט,

 המאושרות בידי רשות הספורט במשרד החינוך והתרבות.

 ח. עינוג ציבורי, למעט הצגות קולנוע, שהכנסותיו יעודות לצרכי צדקה, דת, חינוך או
 תרבות, הנערך על פי חוזה מיוחד, רשאי ראש העיריה לראות את החוזה האמור
 ככרטיס, ובמקרה האמור ישולם היטל לפי מחיר ממוצע בהתאם למספר המקומות באולם

 או במקום שבו נערך המופע, בשיעור שנקבע לסוג המופע בתוספת.

 ט. על כל כרטיס חבר, כרטיס משפחה, כרטיס קיבוצי, כרטיס מנוי או כרטיס עונתי —
 ישולם, לגבי העינוגים המפורטים, היטל בשיעור שנקבע לאותו עינוג.

 י. על כרטיס שאפשר להטיל עליו היטל לפי כמה סעיפים של התוספת, יוטל ההיטל לפי
 הסעיף הקובע את השיעור הגבוה יותר.

 נתאשר. י ׳ פ ל ד
 כ״ט בתשרי תשל׳יה (15 באוקטובר 1974) ראש עירית רמת־גן

 (דזמ 8/4)

ל ל ת ה מ ל  ש
 שר תפנים

 פקודת העיריות

ת אישור ד ו ע ת ת ר ג ם בדבר א ע ר פ ש ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות י, מתקינה מועצת עירית
 שפרעם חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״תעודה״ — אישור בכתב בכל ענין שבסמכות העיריה;

 ״העיריה״ ----- עירית שפרעם.

 2. ראש העיריה רשאי לתת, לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודה.

 3. (א) המבקש מראש העיריה תעודה, ישלם לקופת העיריה אגרה בשיעור הנקוב
 בתוספת.

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

 4. חוק עזר לשפרעם (אגרת תעודת אישור), תשכ״ה—1965 2 — בטל.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשפרעם (אגרת תעודת אישור), תשל״ה—1974״.

ת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197. נ י מדי נ  1 די

 2 ק״ת תשכ״ה, עמ׳ 1962.

 מתן תעודד,

 אגרד.

 ביטול
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 תוספת
 (סעיף 3)

רות  האגרה בלי

 א. תעודד. —

ים, לירושות או עסקים 20 נ  1. בענין הנוגע לקרקעות, למי

 2. בכל ענין אחר 16

 3. העתק תעודה 3 .

ן י ס ו ר ח מ י ם נ ד ה י ב  נתאשר. א
 כ״ט בתשרי תשל״ד,(15 באוקטובר 1974) ראש עירית שפרעם

 (חמ 8/6)

 ש ל מ ה ה ל ל
 שר הפניכ!

 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ן ב ׳ ג ת־ ק עזר לבי ו  ח

, וסעיף 3 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות
, מתקינה המועצה המקומית בית־ג׳ן  לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 חוק עזר זה:

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  1. במקום התוספת לחוק עזר לבית־ג׳ן(מס עסקים מקומי), תשכ״ה—1965 3 (להלן — ה
 חוק עזר זה:

 ״תוספת
 שיעורי המס לעונה

ת ו ר י ל ר המלאכה או העסק המס ב או ת תי ו ר י ל  ב

 בליארד ומשחקים אחרים 60
 בית בד —

 בעל ריחים אחד 100
 בעל שני ריחים 150
 בית דפוס 100
 בית מלאכה לבלוקים 200
רקחת 100  בית מ

 קולנוע - 150
 בית קפה —

 בלי בר 50
 עם בר 100
ת של 50 פ ס ו  עם מכשיר טלוויזיה, ת

ר המלאכה או העסק המס או  תי

נית משא —  מכו
 עד: 2 טונות 60

נות 100  למעלה מ־2 טונות עד 5 טו
ות 200 נ נות עד 10 טו  למעלה מ־5 טו
נות 300  למעלה מ־10 טו
 קצב 50

 אספקת גז לבישול וחימום, לפי מספר
 הלקוחות

חות 150  עד 100 לקו
ת 300 חו  למעלה מ־100 לקו
 בית זכוכית לגידול צמחים 60
 אריגה במכונה 60

פח חדש 9, עמ׳ 256. ו ת ישראל, נ נ י מדי נ  1 די

ס׳ 1, עמ׳ 115; ס״ח תשכ״ז, עמי 2¡ פ״ח תשל״ד, עמ׳ 144.  2 ע״ר 1945, תו

 3 ק״ת תשכ״ה, עמ׳ 1527.
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רות ר המלאכה או העסק המס בלי או ר המלאכה או העסק המס בלירות תי או  תי

 בית ספר לנהיגה 50 טחנת קמח 150

 בנאי 60 טייח 60

 בנק או סניף של בנק 1500 טפסן 100

 גלנטריה 100 טרקטור 100

ת למכירת — כוורת 50 ו  חנ

 בגדים משומשים 50 לול שמספר המטילות בו —
 בגדים וטקסטיל 100 מ־5 עד 50 30

 בשר 75 מ־51 עד 100 100

 דגים 75 למעלה מ־100 120
 חומוס או פול 75 מאפיה 150
 הלב ומוצרי חלב 75 מגהצה 100
 חמרים וכלי בנין 100 מהנדס 500

נית 150 ת ופידות — מו  ירקו
נות 100 מוסך 200  בקמעו

 בסיטונות 250 משחטה 50
 כל בו 300 מזנון 150

 כלי חרסינה 100 מחצבה 500
 כלי זכוכית 75 מכונאי 100

 כלי מטבח 75 מלון או פנסיון שמספר החדרים בו —

 לחם 50 עד 3 150

 מכולת — למעלה מ־3 250

נעות בכוח מיכני 150 ת ממו ו נ  בסיטונות 50O מסגריה עם מכו

נות ממונעות בכוח מיכני 100 ת : מסגריה בלי מכו חו  בקמעונות, לפי מספר הלקו

 עד 100 100 מסבנה 100

 מ־101 עד 200 150 מספרה 75

 למעלה מ־200 200 מערבל בטון להשכרה 100

 מכשירי חשמל 150 מצבעה 75

 מקלטי רדיו 150 צובע נעליים 50

 ממתקים 50 מרצף 100

 משקאות משכרים — מתפרה 100

 בסיטונות 300 מתקן נעליים 50

נות — מתקן שעונים 75  בקמעו

 לשתיה במקום 100 נגר —

ת וחלונות 150  לשתיה מחוץ למקום 50 לדלתו

 נעליים 100 לרהיטים 200

 נפט — לתיקונים 100

 בסיטונות 150 , נפח 150

ות לדברי חשמל 200 כנ  בקמעונות 100 סו

 סיגריות 50 סוסים או בהמות עבודה אחרות, לכל ראש 5

 ספרים וצרכי כתיבה 100 סיד, כיבוי ומכירה 100

ות למכירת עופות 100 סייד 50  חנ

 פלפל 50 סנדלר 100

ת 100 ת  רהיטים משומשים 50 ס

 שמנים ומוצריהם — עורך דין 500

 בסיטונות 500 פחח 50

 בקימעונות 150 פחם עץ — מכירה 100

 תבואות 150 פרות, לכל ראש 5

 תיקון מכשירי חשמל 75 כבשים או עזים, לכל ראש 1

 חשמל — ייצור והספקה 5000 צבע 50
 חשמלאי 150 צורף 50

 חרש נחושת 50 צלם 100
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רות  תיאור המלאכה או העסק המם בלירוון תיאור המלאכה או העסק המס בלי

 קבלו - שען 100
 לבנין 150 שרברב 100
ת דלק 500  לכבישים 250 תחנ
 ליציקה ותיקון גגות 100 תיקון אופניים והשכרתם 50

 לעבודות אחרות 120 מפעל תעשיה המעסיק פועלים בשכר כולל
 רופא כללי 300 המנהלים שמספרם —

 רופא שיניים 200 מ־2 עד 5 750
 רופא וטרינרי 200 מ־6 עד 10 2000
 רפד 50 מ־11 עד 15 3000
 רצען 50 מ־16 עד 20 3500
 רתך 50 מ־21 עד 30 4000
 למעלה מ־30 5000

3000 
 שירות אוטובוסים המקיים תחנה להעלאת

 נוסעים בתחום המועצה

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

ת מעבר ראו  3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס בשנת 1974/75 הו
 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות; אולם כל סכום ששולם על פי
 חוק העזר העיקרי בעד שנת 1974/75 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק

 עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית־ג׳ן (מס עסקים מקומי) (תיקון)׳ תשל״ה— השם
 1974״.

ד ע ס ב א י ג ק נ י פ  נתאשר. 1 ש
 כ״ג באלול תשל״ד (10 בספטמבר 1974) ראש המועצה המקומית בית־ג׳ן

 (חמ 8/2)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
ם י ת מ ק פ ס ר א ב ד ה ב ד ־ ע ת ע ב ג ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמיכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקינה
 המועצה המקומית גבעת־עדה חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לגבעת־עדה (אספקת מים), תשכ״ח—1967 ״, יבוא: החלפת התוספת

 ״תוספת
ה י ג

ת

א , ה

ר י י ו

ב

ע י ) : ש  1. אגרת חיבור דשת פרטית (סעיף 2(ג)(1)
 (א) לכל יחידת חיבור משנה ליחידת דיור, עסק,

 משרד או מלאכה 250
 (ב) לכל חיבור ראשי לרשת המים —

 עד ״2 500
 מעל ל־״2 לפי חשבון שהגיש המנהל.

ת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256. נ י  1 דיני מד

 2 ק״ת תשכ״ח, עמ׳ 266; תשל״ב, עמי 1155.
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ש שיעוי• האגרה ך ח ו מ ת נ ק ת ו ד  2. הרחבת החיבור, פירוק החיבור א
רות  * בלי

 לפי דרישת הצרכן —
 עד ״2 70

 מעל ל־״2 לפי חשבון שהגיש המנהל.
 3. אגדת בדיקה בעד היתר לשינויה או להםרתה של

20 ( ( ב )  רשת פרטית (סעיף 3

 4. אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3(ה)) 25

: ( ( ג ) ־  5. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ו
 (א) לחקלאות׳ לכל דונם או חלק ממנו 400

 (ב) לנכס אחד —

 ששטחו עד 500 מ״ר 750
 לכל מי׳ר נוסף 1

 ונוסף לזה —

 (1) בבנין המיועד למגורים, לכל מ״ר שטח בניה
 בכל קומה 4

 (2) בבגין המיועד למשרדים ועסקים, לכל מ״ר
 שטח בכל קומה 5

 (3) בבנין המיועד לתעשיה, בתנאי של צריכה של
 לא יותר מ־2.5 מ״ק מים ליממה לכל דונם של הנכם,

 לכל מ״ק של נפח הבנין 2.5
 בכל מקרה אחר, כשהצריכה היומית עולה על הכמות

 האמורה לפי חוזה מיוחד.
תקן  כשיש מיתקן כשאין מי
ת נ ק ת ה ת מוכן ל נ ק ת ה  מוכן ל

 מד־מים מד־מים

ת רו  האגרה בלי

225 
265 
420, 
550 

145 
175 
300 
400 

 לפי חשבון שהגיש המנהל.

 לפי חשבון שהגיש המנהל.

רות  האגרה בלי

'25 
ימלית נ  האגרה למ״ק האגרה המי

ת רו י ת בל רו ו  באג

1.80 60 
100 
150 

 אגרת מד־מים (סעיף 5(ד))

 (1) מד־מים שקוטרו —
 (א) אינו עולה על ״!

 (ב) עולה על ״\• ואינו עולה על ״1
\  (ג) עולה על ״1 ואינו עולה על ״\
\ ואינו עולה על ״2  (ד) עולה על ״\

 (ה) עולה על ״2
 (2) מגוף נוסף

 7. אגרת בדיקת מד־מים, כולל דמי פירוק, הובלה
 והתקנה מחדש (סעיף 5(ט))

 8. אגרת מים (סעיף 6) — לחודש, —

 (1) לשימוש ביתי —
 ל־10 מ״ק הראשונים

 ל־6 מ״ק נוספים
 לכל מ״ק נוסף

.6 
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P האגרר^המינימלית ׳ w ך ו,אגר״ ל 3 < ש ד ל ג ג ה ת _ ב ו ך ב ו ע י מ י ת נ ל נ י ג ) ל 2 ) 

 מ״ק להל 50 מ״ר לחדשיים, בין החדשים אפריל—— —
 נובמבר — מעל ל־10 מ״ק 35

 מעל ההגבלה תיווסף הבמות לשימוש ביתי לפי
 פריט 8(1).

 בבתים משותפים עכו גינות משותפות תחולק
 התצרוכת הבללית בין יחידות הדיור שאלי

 הן צמודה הגינה.
 (3) למשקי י עזר, בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל 50
 מ״ד לחדשיים, בין החדשים אפריל—נובמבר, מעל

 ל־10 מ״ק 30
 (4) לבתי עסק, למשרדים, לבתי מסחר ומלאכה
 ולכל שימוש אחד שלא פורט במקום אחר בתו*

 ספת זו 90 4.50

 (5) לבניה 150 7.50
 במקדה של תוספת בניה במקומות שבהם ,

 קיים שימוש במים גם למטרות אחרות,
 תיחשב הצריכה לכל מ״ר בניה כמ״ק אחד.
 (6) לחקלאות — לצרכן הרשום ברשיון ההפקה

 של המועצה:
 במסגרת 85% מהכמות המוקצבת 22
 ל־15% הנוספים של הכמות המוקצבת 35
 מעל הכמות המוקצבת 70

 (7) לתעשיה, • לצרכן הרשום ברשיון ההפקה
 של המועצה:

 במסגרת הבמות המוקצבת 60 6
 מעל הבמות המוקצבת 100
 (8) למוסדות ציבור 50

 9. (א) צרבן שמשפחתו מונה מעל ל־5 נפשות, הגרים יחד אתו בדירה ייהנה
 מתוספת של 2 מ״ק לכל נפש מעל ל־5 נפשות בשיעור הראשון לפי סעיף

 8(1), וזאת לאחר אישור בקשתו שתוגש בכתב.
 (ב) הזיכוי יינתן בתחילת שנת הכספים בעד השנה שקדמה.

רות  האגרה בלי

) 25״ ד)  10. אגרת חידוש חיבור (מעיף 11 (
 :;ו

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעת־עדה (אספקת מים) (תיקון), תשל״ה—1974״. ה*0 ז<•.*י

ן ו ר ו ׳ ד  נתאשר. י
 כ׳ בתשרי תשלי׳ה(6 באוקטובר 1974) ראש המועצה המקומית גבעת־עדה

 (חמ 8/7) ,

ל ל ה ה מ ל  ש
 שד הפנים

3Ó7 15.11.1974 ,ו תעןל״ה ל פ נ ת 3253, א׳ ב ו נ ק ת  קובץ ה



 נקודת המועצות המקומיות
 פקודת הישויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 חוק עזר לזכרוך־יעקב בדבר מס עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 ~, מתקינה המועצה המקומית זכרון־יעקב חוק־

 עזר זה:

(להלן — ת 1, במקום התוספת לחוק עזר לזכרוךיעקב (מם עסקים מקומי), תשי׳יז—1957 י פ ס ו ת ת ה פ ל ח  ה

 חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״תוספת
 שיעורי המס לשנה

ק המס בלירות ס ע ה או ה כ א ל מ ר ה או ת תי ו ר י ה או העסק המש בל כ א ל מ ר ה או  תי

 בית מלאכה שאינו מעסיק עובדים שכירים —
נעות נות מו  שאיו משתמשים בו במכו

 בכוח מיכני 150
נות מונעות  שמשתמשים בו במכו

 בכוח מיכני 250

ת 250 ח ק ר  בית מ
 בית קולנוע 1500
 בית קירור 200

 בית קפה, בית אוכל או מסעדה שדרגתם —
 I עד 2 150
 3 או גבוהה יותר 300

 בנזין או נפט —
 חלוקה 60

ת 300 ו כנ  סו
ות משנה 150 כנ  סו

 תחנת דלק בכביש בין־עירוני 1500
 תחנת דלק אחרת 750

 בנק, אגודה שיתופית לאשראי או סניפיהם
 המעסיקים עובדים שכירים —

 עד 10 3000
 II עד 15 6000
 16 או יותר 8000

 גז — סוכנות או חלוקה 200

 גנון או גן ילדים פרטי 100

 הובלה במכונית משא או נוסעים, במכלית או
 בטנדר, לכל מכונית שמשקלה הכולל בטו־

ת —  מ
 עד 3 100

60 

60 

200 

6000 

200 

2000 

4000 

6000 

8000 

150 

200 

200 

750 
400 

200 
400 

1000 
2000 
4000 
6000 
8000 

10000 

 אופטיקאי או שען

 אופניים, אופנועים או חלקיהם —
 תיקונים או מכירה

 איטליז

 אספקת חשמל

 אספקת גז לחימום ולבישול

ת שנתית במ״ק —  אספקת מים, בכמו
 50,000 עד 200,000
 200,001 עד 400,000
 400,001 עד 800,000

 800,001 ומעלה

 ביטוח, סוכנות או סניף

 בית בד

 בית דפוס
 בית חרושת או תעשיה —

 לבלוקים או חומרי בנין אחרים
 לממתקים, לשוקולד או לביסקויטים

 בית חרושת, תעשיה, מחצבה או בית מלאכה
 המעסיקים עובדים שכירים —

 עד 2
 3 עד 5
 6 עד 10

 11 עד 20
 21 עד 30
 31 עד 50
 51 עד 70

 מעל 70

ש 9, עמי 256. ד ח ה ס ו , נ ת ישראל נ י ד י מ נ י  י ד
, עמי 144. ד , עמי 2; תשל״ ז ״ ׳ 1, מסי 14.36, עמי 115; סייח תשכ ס  2 ע״ר 1945, תו

, עמי 90(. ג ״ , עמי 1150; תשל ז ׳ ׳ ת תשי ״  3 ק
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רות ר המלאכה או העסק המס בלי או ת תי ו ר י ל ר המלאכה או העסק המס ב או  תי

ת י י מ י  מכבסה מ

 עד 2 עובדים 200

 3 עד 5 עובדים 400

 מעל 5 עובדים 750

ת כבימה או ניקוי בגדים 100 ל ב ות ק כנ  סו

 משרד לעניני מם הכנסה, יעוץ או

ת 250  כתיבת בקשו

 מספרה לגברים 60

 מספרה לנשים 200

 מוסד חינוכי פרטי —

 עם פנימיה 1000

 בלי פנימיל, 500

 מועדון משחקים מסחרי 250

ת או ביםקויטים — מ ו  מגדניה — לחמניות, ע

 ייצור או מכירה 100

 מצרכי מזון — סוכנות או חלוקה 200

 מרפדיה 150

 מרפדיה ווילונות (תפירה והתקנה) 200

 משתלה מסחרית או חממה לגידול פרחים 250

 מתווך, סרסור או רואה חשבון עם משרד
 או בלי משרד 250

 נגר 100

 נגריה מיכנית שמספר העובדים בה —

 עד 2 250

1000 ,  מ־3 עד 5 י

 מ־6 עד 10 2000

 מעל ל־10 4000

ת עתונים , 60 ו כנ  סו

 סיטונאי למצרכי מזון 500

 סיטונאי יין או סוכנות ליין או בירה 500

 סלון יופי 200

 סנדלר 60

 עורך דין 250

ת מרגיע  פנסיון, מלון, בית הבראה או בי

 שמספר המיטות בהם —

 עד 10 200

 11 עד 20 400

 21 עד 30 600

 31 עד 40 1000

 41 עד 50 2000

 71 עד 100 4000

 למעלה מ־100 6000

 למעלה מ־3 עד 5 150
 למעלה מ־5 עד 7 250
 למעלה מ־7 עד 10 350
 למעלה מ־10 450

 הסעה במונית, לכל מונית 200

ת 50 ו נ ת לתמו  זגג או עושה מסגרו

פרת 100  חייט או תו

ת להשקעות 500  חברו

 חנות או מחסן לחמר׳׳ בנין 450

 חנות לבושנו או לתמדוקים 150

 חנות —
 גלנטריה או טקסטיל 450
 סידקית, צמר 150
 דגים 60

 ירקות או פירות, או מכולת שמספר הזבנים
 המועסקים בה —

 עד 2 250
 3 עד 4 350
 5 עד 6 450
 מעל 6 600
ת וכלי בית 200 ו נ ת  מ
 מכשירי חשמל או רדיו — מכירה או תיקונים 400
 ׳מכשירי כתיבה או ספרים, או ספריה 300
 נעלים 300
 צעצועים 100
 זרעים 100
 עופות 100
 רהיטים 450

ות או חלוקה 100 כנ  טבק או סיגריות — סו

 טחנת קמח או מגרסה 500

 טכנאי שיניים 400

 טרקטור, לכל כלי 200

ות לשימור או תסיסה 2000  יין — החסנה בחבי
 יקב 10000

ל שיש בו עופות מטילות או לבשר —  לו
 עד 200 60

 מ־201 עד 00^ 100
 מ־401 עד 800 150
 למעלה מ־800 250

 מאפיה 1500

 מדגדד• מסחרית 150

 מהנדס — אדריכל או משרד טכני 250

 מוסך לתיקוני כלי רכב 500

וסק 100  מזנון או קי

 מחסן אספקה 1000
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 רופא העובד במוסד במשרה חלקית ומקבל
 חולים בביתו 150

 רופא וטרינרי 250

 כבשים או עזים —
 16 עד 30 100
 31 עד 50 150
 51 עד 75 200
 76 עד 100 300

 למעלה מ־100, לכל ראש 4
ת גזעיות —  בקר, למעט פדו

 6 עד 15 100
 16 עד 25 150
 26 עד 50 300
 51 עד 75 500

 למעלה מ־76, לכל ראש 6
ת גזעיות — ו  רפת שיש בה פר

 4 עד 5 60

 6 עד 10 100

 למעלה מ־10, לכל ראש • 10

 שיווק פירות או ירקות 250

 שירות אוטובוסים עירוני או בין־עירוני 5000

 שרברב 150

 תחנת סיכה לכלי רכב 300״

 צבע 60

 צלם עם חנות 100
 קבלן או קבלן משנה המבצעים עבודות בניה
ת שלדי בנין, מ ק ת סיוד, טיוח, ה ו ב ר  למיניהן ל
 ריצוף, צבעות, אינסטלציה סניטרית או חש
 מלית, סלילת כבישים, עבודות עפר, עבודות
ר ב  ציבוריות, ביוב, תיעול, הנחת צינורות, ע
חת קווי מים, הכשרת קרקע,  דות חשמל, הנ
ת ועבודות מיכניות כ ת  קידוחים, עבודות מ
ת עבודות ריתוך והרכבה, עבו ו ב ר  למיניהן, ל
 דות נגרות ועץ למיניהן וכל עבודה אחרת
 שהיקף עבודתם בתחום המועצה לשנה

 בלירות —
 מ־15,000 עד 30,000 250
 למעלה מ־30,000 עד 50,000 400

 למעלה מ־50,000 עד 100,000 1000
 למעלה מ־100,000 עד 200,000 2000
 למעלה מ־200,000 עד 300,000 3000
 למעלה מ־300,000 עד 400,000 4000
 למעלה מ־400,000 עד 600,000 6000
 למעלה מ־600,000 עד 800,000 8000

 למעלה מ־800,000 10000
 קומפרסור, לכל כלי 200

 רופא, רופא שיניים או מרפאת שיניים 300

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

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1974/75
 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם
 על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1974/75 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי

 חוק עזר זה.

ר ב ע ת מ ראו  הו

 4. על אף האמור בחוק עזר זה, לא ישולם בשנת 1974/75 לגבי עסק פלוני מס בסכום
 נוסף העולה על 50% מההפרש שבין חמשת אלפים לירות לבין סכום המס שהוטל לפי

 חוק עזר זה.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לזכחץ־יעקב (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשל״הי-
 1974״.

י ו ב ל ק ע  י
 ראש המועצה המקומית זכרון־יעקב

 נתאשר.
 כ״ט בתשרי תשל״ה(15 באוקטובר 1974)

 ו,חמ 8/2)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 945 ו

 חוק עזר ליבנאל בדבר מס עסקים

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

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  1. במקום התוספת לחוק עזר ליבנאל (מט עסקים מקומי) (תיקון), תשי״א—31951 ה
 (להלן — חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״תוספת
 שיעורי המס לשנה

רות ת תיאור המלאכה או העסק המס בלי רו י  תיאור המלאכה או העסק המס בל

 בנק או סניף של בנק 2000 תחנה למכירת דלק 150
פירות 1000  ביטוח או סיכן ביטוח 250 בית אריזה לירקות ו

 אטליז 75 מחסן הספקה או זבלימ, שפדיונו בשנה
 חנות — בלירות —

 לדגים 75 עד 500,000 1000

 לנעלים 100 למעלה מ־500,000 עד 1,000,000 2000

 להלבשה 100 למעלה מ־1,000,000 עד 2,000,000 3000

 לגלנטדיה 100 מעל 2,000,000 5000
לת • 150 שירות אוטובוסים המקיים תחנה להעלאת  למכו

 לירקות 150 נוסעים בתחום המועצה 1000

 לכלי מטבח 100 אספקת חשמל 1000
ות 100 רופא שיניים 300  לצעצועים ומתנ

, קבלן משנה המבצע בתחום המועצה  מספרה 100 קבלן

 קוסמטיקאית, סלון יופי, מניקור 100 עבודות בנין, סלילת כבישים, עבודות עפר,

 בית מלאכה שמספר העובדים בו — הנחת צינורות או כל עבודה אחרת שהיקף

 / 150 עבודתו לשנה בלירות הוא —
 אחד

 שניים 300 עד 100,000 1000

 מעל שניים 500 למעלה מ־100,000 עד 250,000 2000
 שרברב 150 למעלה מ־250,000 עד 1,000,000 5000

 מונית ־ 150 למעלה מ־1,000,000 10000״

 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 המס לשנת 1974/75 לפי
 חוק עזר זה והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות; אולם כל סכום
 ששולם לשנת 1974/75 לפי חוק העזר העיקרי ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי

 חוק עזר זה.

וסח חדש 9, עמ׳ 256. נת ישראל, נ י מדי נ  1 די

׳ 2; תשל״ד, עמ׳ 144. מ  2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מס׳ 1436, עמי 115¡ ס״ח תשכ״ז, ע

 3 ק״ת תשי״א, עמי 1471; ק״ת תשכ״ה, עמ׳ 506.
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 4. על אף האמור בחוק עזר זה, לא ישולם בשנת 1974/75 לגבי עסק פלוני מס בסכום
 נוסף העולה על 50% מההפרש שבין חמשת אלפים לירות לבין סכום המס שהוטל בחוק

 עזר זה.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליבנאל (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשל׳׳ה—
 1974״.

׳ א ב ר מ ס ו ן  נתאשר. ע
 ה׳ בתשרי תשל״ה (24 בספטמבר 1974) ראש המועצה המקומית יבנאל

 (וזמ 8/2)

ל ל  ש ל מ ה ה
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר ליהוד בדבר היטל עינוגים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקינה המועצה
 המקומית יהוד חוק עזר זה:

ת 1. בסעיף 1 לתוספת לחוק עזר ליהוד (היטל עינוגים), תשי״א—1950 ־, במקום פ ס ו ת  תיקו! ה

(ב) יבוא:  סעיף קטן

 ״(ב) לכל עינוג חוץ כתיאטרון, אופרה וקונצרט:

ת שיעור ההיטל רו ו  כרטיס שמחירו באג

 עד 136.3 10 אגורות
 למעלה מ־136.3 עד 176.3 20 אגודות
 למעלה מ־176.3 עד 214.8 30 אגורות

 למעלה מ־214.8 40% ממחיר הכרטיס״

 2, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליהוד (היטל עינוגים) (תיקון), תשל״ה—1974״.

 נתאשר. ם ע ד י ה ח ת ו כ ה
 כ״ט בתשרי תשל״ה (15 באוקטובר 1974) ראש המועצה המקומית יהוד

 (חמ 8/9)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

ת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256. נ  1 דיני מדי

 2 ק״ת תשי״א, עמי 149; תשל״ב, עמ׳ 370.
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 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 חוק עזר ליקנעם־עלית בדבר מס עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 =, מתקינה המועצה המקומית יקנעם־עלית חוק

 עזר זה:

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  1. במקום התוספת לחוק עזר ליקנעמ (מס עסקים מקומי), תשי״א—31951 (להלן — ה
 חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״תוספת

 שיעורי המס לשנה

רות ת תיאור המלאכה או העסק י המס בלי רו  תיאור המלאכה או העסק המם בלי

 אוטובוס, שירות בין עירוני או עירוני, טרקטור המוביל נגררת והובלות לשם עסק 300
 המקיים תחנה להעלאת נוסעים מאפיה מיכנית המעסיקה עובדים 1000
 בתחום המועצה 5000 מחלק חלב או נפט 100
 אספקת חשמל 5000 מזנון• 100
 בתי מלאכה עם כוח מיכני, בית חרושת מחסן למכירת מספוא 140

נית משא, מסחרית או טנדר —  או מפעל חרושת המעסיק עובדים הובלה במכו
ת י 100 ו נ  שמספרם — עד 2 טו
 עד 5 400 למעלה מ־2 טונות עד 6 ,טונות 300
 6 עד 10 1000 למעלה מ־6 טונות 500
 11 עד 25 2000 מונית 300

 26 עד 50 4000 שירות מוניות 4000
 51 עד 100 6000 מספרד. 120
 101 או יותר 10000 מסעדה 500
 בנק או אגודת אשראי 5000 מכבסה מיכנית 240
 בית מלאכה בלי כוח מיכני 120 סוכנות לקבלת כביסה 60
 בית קפה 250 הובלה בעגלה 50
ות — פנסיון, לכל מיטה 20  חנ

ות כל בו • 1200  לגלנטריה, הלבשה והנעלה 150 צרכניה או חנ
 לכלי מטבח או לרהיטים 150 קבלן או קבלן משנה לעבודות בנין, עפר,
 לירקות 200 כבישים, מדרכות, חריש, ניקוז, ביוב, סי
לת 200 קול, קידוח, הנחת צינורות מים, נגרות,  למכו
ת חמרים להזנה 200 צבעות, אינסטלציה סניטרית או חשמלית, ק פ ס  ה
נות או כל עבודות כיוצא  לדגים או עופות חיים 200 ריצוף, הרכבת מכו
 למעדנים ומגדנות 200 באלה, שהיקף עבודתו בתחום המועצה

 לצרכי חשמל 200 בלירות לשנה הוא —

 לחמרי בנין 200 עד 10,000 200

 אטליז ועופות שחוטים 240 למעלה מ־10,000 עד 25,000 300

ופח חדש 9, עמ׳ 256. נת ישראל, נ  1 דיני מדי

ח תשל״ד, עמי 144. ״ ׳ 2! ס ׳ 115: ם״ח 485, תשכ״ז, עמ מ ׳ 1436, ע ס ם׳ 1 מ  2 ע״ר 1945, תו

 •י• ק״ת תשי״א, עמי 1262; תשל״ג, עמ׳ 972.
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רות  תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלי

 למעלה מ־25,000 עד 50,000 600 קולנוע 200
 למעלה מ־50,000 עד 100,000 1400 קיוסק 120
 למעלה מ־100,000 עד 500,000 6000 ריפוי שיניים 120
 למעלה מ־500,000 עד 1,000,000 8000 תחנת דלק 600

 למעלה מ־1,000,000 10000 תעשיית ביטון 10000״

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

ת מעבר 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1974/75 ראו  הו

 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות $ אולם כל סכום ששולם
 לפי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1974/75 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק

 עזר זה.

 סייג 4. על אף האמור בחוק עזר זה, לא ישולם בשנת 1974/75 לגבי עסק פלוני מם בסכום

 נוסף העולה על 50% מההפרש שבין חמשת אלפים לירות לבין סכום המס שהוטל בחוק
 עזר זה.

 השם 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליקנעם־עלית (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ה—
 1974״.

ן ג ב ר י א ל י ל י  נתאשר. א
 כ״ג באלול תשל״ד (10 בספטמבר 1974) ראש המועצה המקומית יקנעם־עלית

 (חמ 8/2)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לכאבול בדבר אגרת תעודת אישור

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקינה המועצה
 המקובית כאבול חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״תעודה״ — אישור בכתב בכל ענין שבסמכות המועצה(

 ״המועצה״ — המועצה המקומית כאבול.

 2. ראש המועצה רשאי לתת, לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודה.

 3. (א) המבקש מראש המועצה תעודה ישלם למועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת.
 (ב) המועצה רשאית להפחית את האגדה או לוותר עליה אם המבקש הוא עני,

 או מוסד לצרכי צדקה, חינוך או דת שמטרתו אינה מפקת רווחים.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכאבול (אגרת תעודת אישור), תשל״ה—1974״.

 מתן תעודה

ת ישראל, נוסח הדש 9, עמי 256. נ  דיני מדי
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 תוסטת
 (סעיף 3)

 א. תעודה — האגרה בלירות

20 

5 

 1. בענין הנוגע לקרקעות, לבגינים או לירושות
 2. בכל עניו אחר

 ב. העתק תעודה 2.

ן א י ן ר ס  מ ו ח מ ד ח
 ראש המועצה המקומית כאבול

 נתאשד.
 ח׳ בתשרי תשל״ה (24 בספטמבר 1974)

 (וו« 8/121)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקוממת
 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ג-962ו

 חוק עזר לקרית־אונו בדבר ביוב

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ד23 לפקודת המועצות המקומיות י, וחוק
, מתקינה המועצה המקומית קרית־אונו  הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2

 חוק עזר זה:

, במקום פריט א יבוא: תיקו!  1. בתוספת לחוק עזר לקרית־אונו (ביוב), תשכ״ד—1964 3
רות ) __ האגרה בלי  ״א. היטל ביוב (סעיפים 2 ו־3

 ביב ציבורי —
 לכל מ״ד של קרקע (כולל קרקע שעליה עומד בנין) 2.70

 לכל מ״ר של בניה 23.80״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־אונו (היטל ביוב) (תיקון), תשל״ה -1974״. השם

ה ש ד ר ו ו ד ג י ב  א
 ראש המועצה המקומית קרית־אונו

 נתאשד.
 כ״ט בתשרי תשל״ה (15 באוקטובר 1974)

 (חמ 8/12)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שד הפנים

נת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256. י מדי נ  1 די

 2 ס״ח תשכ״ב, עמי 96¡ תשל״ב, עמ׳ 156.

 3 ק״ת תשנ״ד, עמ׳ 542¡ תשל״ג, עמ׳ 1536.

ו תשל״ה, 15.11.1974 315 ת 3253, אי בכסל ו נ ק ת  קובץ ה



 נקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לבית־ שמש בדבר אספקת מים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקינה
 המועצה המקומית בית־שמש חוק עזר זה:

, במקום פריטים ת 1. בתוספת לחוק העזר לבית־שמש (אספקת מים), תשכ״ט—1969 2 פ ס ו ת ן ה ו ק י  ת

א: בו  7 ו־8 י
ה ר ג א  ה

ת י ל מ י נ י מ רה למ״ק ה  האג
ת ו ר י ל ת ב רו ו  באג

 ״ך. אגרת מים (סעיף 6) — לחודש ־

 (1) לשימוש ביתי —
 ל־10 מ״ק ראשונים 60 80,!

 ל־6 מ״ק נוספים 100
 לכל מ״ק נוסף 150

 (2) לגינות מעובדות —

 (א) במקום שאין אספקת מים במדידה
 נפרדת לגינה, כאשר שטח הגינה המעובדת
 אינו פחות מ־100 מ״ר, בהגבלה של 7.5

 מ״ק לכל 100 מ״ר, בין החדשים אפריל־
 נובמבר, מעל 10 מ׳יק 45

 (ב) במקום שיש אספקת מים במדידה נפ־
 רדת לגינה, בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל

 100 מ״ר, בין החדשים אפריל—נובמבר 45
 מעל להגבלה בפסקאות משנה (א) ו־(ב)

 תיווסף הכמות לפריט 7 (1).
 בבתים משותפים עם גינה משותפת, התצ
 רוכת הכללית תחולק בין יחידת הדיור

 שאליהן צמודה הגינה.

 (3) למוסדות 60 5

 (4) לבתי מרחץ ציבוריים ולבריכות שחיה 45 5

 (5) לחנויות, לעסקים שאינם מלאכה, למשרדים
 ולכל שימוש אחר שלא פורט במקום אחר בתו־

 ספת זו 150 7.50

 (6) ל תעשיה —
 (א) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של

 המועצה —
 בגבולות הכמות המוקצבת 50 5

 מעל הכמות המוקצבת 100

ש 9, עמי 256. ד סח ח ו , נ ת ישראל נ י ד י מ נ י  י ד
׳ 1108. מ , ע ט ״ ת תשכ ״  2 ק
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רה  האג
ת י ל מ י נ י מ ק ה ה למ״ ר ג א  ה

ת רו י ת בל ו ר ו ג א  ב

 (ב) לצרכן שאינו רשום ברשיון ההפקה

 של המועצה 100 5

 (7) לבניה 120 6

 (8) לבתי מלון ולפנסיונים 60 5

 (9) לחנויות דגים 55 5
 (10) לחקלאות, לצרכן הרשום ברשיון ההפקה

 של המועצה —
 בגבולות הכמות המוקצבת 35 10

 מעל הכמות המוקצבת 50

 8. (א) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה, הגרים יחד עמו
 בדירה — אם הצריכה הממוצעת לחודש בתקופה שאליה מהיחס הזיכוי
 עלתה על 10 מ״ק — יזוכה לאחר אישור בקשתו שתוגש בכתב, בעד כל

 נפש שמעל 5 הנפשות הראשונות בסך 9 לירות לשנה.

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית־שמש (אספקת מים) (תיקון), תשל״ה 1974״.

ם ל ו ק ר מ  נתאשר. ע
 כ״ט בסיון תשל״ד (19 ביוני 1974) - ראש המועצה המקומית בית־שמש

 (חמ 8/7)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק הישויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב-1962

 חוק עזר לקרית־גיאליק בדבר ביוב

 . בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, וחוק הרשויות
 המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 ־•, מתקינה המועצה המקומית קרית־ביאליק חוק עזר זה:

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח , יבוא: ה  1. במקום התוספת לחוק עזר לקרית־ביאליק (ביוב), תשכ״ד—1964 3

׳ 256. ש 9, עמ ד , נוסח ח ת ישראל נ י ד י מ נ י  1 ד

׳ 156. מ , ע ב ״ ל ש , עמי 96; ת ב ״ נ ש ח ת  2 ס״

, עמי 122. ד ״ ל ש , עמי 720¡ ת א ״ ל ש , עמי 1686; ת ט ״ , עמי 757; תשכ ד ״ ת תשכ ״  3 ק
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 ״תוספת
 (סעיפים 2 ר3)

ת ו ר י י ׳ ב ו ר ג א  היטל ביוב - ה

 1. ניב ציבורי —
 לכל מ״ר של קרקע (כולל הקרקע שעליה עומד בנין) 2.50
 לכל מ״ד של בנין ותוספת לבנין קיים 7

 2. ביב מאסף •—
 לכל מ״ר של קרקע (כולל הקרקע שעליה עומד בנין) 2
 לכי מ״ ר של בנין ותוספת לבנין קיים 7

 3. מיתקנים אחדים (לרבות תחנות שאיבה וקווי סניקה) —
 לכל מ״ר של קרקע (כולל הקרקע שעליה עומד בנין) 3.50
 לכל מ״ר של בנין ותוספת לבנין קיים י 6

 4. מכון טיהור —

 לכל מייד של בנין קיים ותוספת לבנין קיים 8״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־ביאליק (ביוב) (תיקון), תשל״ה ־1974״.

י ק ר ל י נ ר ב  נתאשר. צ
 כ״ט בתשרי תשל״ה (15 באוקטובר 1974) ראש המועצה המקומית קרית־ביאליק

 גחמ 8/12)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים
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 נדפס כדפוס הממשלה, ירושלים
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