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 חוק המקרקעין, תשכ״ס-969 ן

ת רישום רו ר אג ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 149 (א), 150 ד168 לחוק המקרקעין, תשכ״ט—
 1969 י, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות המקרקעין(אגרות), תשל״ה—1974 2 —

 (1) במקום סעיף 7 יבוא:
 ״7. העתקים ונםחים מפנקסים ומסמכים —

 בעד העתק מאושר או נסח מאושר מרישום כל נכס או זכות או מסמך
 הקשור בו — עשר לירות;

 (2) במקום סעיף 8 יבוא:

 ״8. עיון —
- עשר לירות.״  בעד כל. נכס או זכות שביחס אליהם נדרש העיון -

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המקרקעין (אגרות) (תיקון), תשל״ה—1975״.

ק ו ד ׳ צ ם י י י  ח
 שד המשפטים

 כ״ד, בטבת תשל״ה (8 בינואר 1975)
 (דומ 70143)

ת פ ס ו ת  תיקון ה

 ס״ח תשכ״ט, עמ׳ 259.

 ק״ת תשל״ה, עמי 222.

 פקודת מס הכנסה

יה בעד ציוד לבנ ה ו י ש ע ת ם ל י נ ב ד מ ע י ב ת ל ח ת ר ניכוי ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני מתקין 1  .בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17(10) ד243 לפקודת מס הכנסה
 תקנות אלה:

 1. בתקנה 3 לתקנות מם הכנסה (ניכוי התחלתי בעד מבנים לתעשיה ובעד ציוד
, במקום ״י״ז בטבת תשל״ה (31 בדצמבר 1974)״ יבוא ״כ״ז  לבניה), תש״ל—1970 2

 בטבת תשל״ו(31 בדצמבר 1975)״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד מבנים לתעשיד.
 ובעד ציוד לבניה) (תיקון), תשל״ה—1975״.

ן תקנד, 3  תיקו

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י
 שד האוצר

 ב׳ בשבט תשל״ה (14 בינואר 1975)
 (חמ 72324)

ת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; ס״ח תשל״ד, עמי 65. נ  1 דיני מדי

 2 ק״ת תש״ל, עמ׳ 1215; תשל״ג, עמ׳ 330.
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 הגשת הודעה

 רישום שינוי שם

 תיקון שם שנרשם
 שלא כהלכה

 רישומים
ת הזהות ד ו ע ת  ב

 פנקס של
 שינויי שמות

 ביטול

 חוק השמות, תשט״ז-956 ן

ת ו מ ר ש ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק השמות, תשט״ז—1956 י, אני מתקין,תקנות
 אלה:

 1. בתקנות אלה —

 ״שם״ — שמות פרטיים או שמות משפחה!

 ״הודעה״ — הודעה לפי החוק, לרבות בקשה.

 2. הודעה תוגש —

 (1) בישראל — בלשכה לעליה ומרשם של משרד הפנים או באגף לעליה
 ומרש ם במשרד הפנים!

 (2) בחדךלארץ — בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של ישראל או
 בנציגות של מדינה המייצגת את עניני ישראל.

 3. שונה שם לפי אחד הסעיפים 6, ד, 8, 10, 11, 12, 13 או 14 לחוק, ירשום פקיד
 הרישום במרשם האוכלוסין את השם החדש ואילו השם הקודם ייסגר בסוגריים.

 4. שם הרשום שלא כהלכה במרשם האוכלוסין יתקנו פקיד הרישום לפי בקשת
 התושב וירשום במרשם האוכלוסין את השם הנכון ויעביר קו בשם שנרשם שלא כהלכה.

 5. רישום השמות ייעשה בתעודת הזהות, לפי תקנה 3 לתקנות מרשם האוכלוסין
, לגבי שינוי שם לפי סעיפים 6, 7, 10 עד 14  (רישומים בתעודת זהות), תש״ל—1970 2

 לחוק, ופקיד הרישום יסגור את השם הקודם בסוגריים.

 6. מגיש הודעה ישלם בעת הגשתה בעד השירותים המפורטים בתוספת את האגרה
 הקבועה לצד השירות.

 7. (א) שר הפנים או מי שהסמיך לכך רשאי לפטור מגיש הודעה מתשלום אגרה,
 כולה אי מקצתה, אם מצבו הכלכלי של מגיש ההודעה מצדיק זאת או בגלל סיבה

 סבירה אחרת.

 (ב) חייל המשרת בשירות סדיר בצבא־הגנה לישראל לפי חוק שירות בטחון
 !נוסח משולב], תשי״ט—1959 <•, פטור מתשלום אגרה בעד שינוי שם לועזי לשם עברי.

 8. (א) בכל לשכה לעליה ומרשם ינוהל פנקס של שינויי שמות הרשומים במרשם
 האוכלוסין של אותה לשכה.

 (ב) הפנקס יהיה פתוח לעיון הקהל בשעות העבודה של הלשכה.

 9. תקנות השמות (הודעות ורישום), תשי״ז—1956 1י — בטלות.

 1 ס״ח תשט״ז, עמי 94.

 2 ק״ת תש״ל, עמ׳ ׳1439.

 3 ם״ח תשי״ט, עמי 286.

 * ק״ת תשי״ז, עמי 167.
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 תחילי׳ 10. תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

 ד,ש• 11. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות השמות, תשל״ה—1975״.

 הוסםת
 (תקנה 6)

 שיעורי האגרה
 סוגי הודעות בלירות

 1. הודעה על בחירת שם לפי סעיפים 6 ו־7 לחוק 5

 2. הודעה על שינוי שם לפי סעיפים 10, 11, 13 ד14 לחוק 5

 3. הודעה על שינוי שם חוזר לפי סעיף 20 לחוק 10

 4. בקשה לתיקון שם לפי תקנה 4 3

 5. מתן העתק מתעודה המעידה על שינוי שם 10

 6. מתן אישור לאחר על שינוי שם 5

ג ר ו ף ב ס ו  י׳ בטבת תשל״ה (24 בדצמבר 1974) י
) שר הפגים 7 6 י 4 מ 0 ח ) 

 חוק הגנת הצומח, חשט״ז-956ז

דיאלדרץ ן ו ר שימוש באנדרין, אלדרי ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו־8 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956 אני מתקין
 תקנות אלה:

ת 1. בתקנות אלה — ו דר  הג

 ״תכשיר״ — תערובת של חמרים כימיים לביעור נגעים, המכילה אנדרין, אלדרין או
 דיאלדרין פעיל!

 ״חומר פעיל״ — חומר כימי שמציאותו בתכשיר גורמת לפעולות אשר להן מיועד
 התכשיר!

 ״המנהל״ — מנהל האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות או מי שהוא הסמיך לענין
 תקנות אלה, כולן או מקצתן ,- .

 ״היתד״ — היתר שניתן לפי תקנה 3.

 איסור החזקה, 2. לא יקנה אדם, לא ימכור ולא יפעיל תכשיר או פתיון המכילים אנדדין, אלדרין

ר או דיאלדרין, ולא יחזיק מלאי שלהם. , ש כ ת ב ש ו £ ש  ו

 1 ם״ח תשט״ז, עמי 79; תשכ״ו, עמי 44; תש״ל, עמי 36.
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 3. (א) על אף האמור בתקנה 2, רשאי המנהל לתת היתר ליצרן להחזיק אנדרין, .זיתי
 אלדדין ודיאלדרין, ובמקרים מיוחדים — להפעלת גרעינים המכילים אנדדין.

 (ב) היתר הוא אישי.

 (ג) המנהל יציין בהיתר את ,מקום ההחזקה, כמות המלאי, הכמות שבה מותר
 להשתמש והמטרות, המקום והזמן לשימוש.

 4. תקנות הגנת הצומח (שימוש באנדרין), תשל״ב—21971 — בטלות. ביטיל

 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת הצומח (שימוש באנדרין, אלדרין ודיאלדרין), השם
 תשל״ה—1975״.

ן ז ו ן א ר ה  א
 שר החקלאות

 2 ק״ת תשל״ב, «מ׳ 271.

 כ׳ בטבת תשל״ד•(3 בינואר 1975)
 (חמ 738020)

 חוק הריבית (שינוי שיעורים), תשל״ג-1972

בית ר שינוי שיעור הרי ב ד  צו ב

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק הריבית (שינוי שיעורים), תשל״ג—1972 ג
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

עת שיעור  1. שיעור הריבית לענין סעיף 4 לחוק פסיקת ריבית, תשכ״א—21961, יהיה 22% קבי
ת י ב י  לשנה. י

ח צו ק י , פסקה (2) — ת  2. בסעיף 1 לצו הריבית (שינוי שיעורים) (מס׳ 2), תשל״ג—1973 3
 בטלה.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הריבית (שינוי שיעורים), תשל״ה—1975״. השם

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  כ״ג בטבת תשל״ה (6 בינואר 1975) י
) י שר האוצר 7 2 4 4 מ 3 ח ) 

-י ס״ח תשל״ג, עמי 12.

 2 ם״ח תשכ״א, עמי 192.

 3 ק״ת תשל״ג, עמ׳ 1264.
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 חוק לימוד תונה, תש״ט—949 ו
ת ו י מ ו ק ל ידי רשויות חינוך מ נה ע ו ת ארנ ל ט ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק לימוד חובה, תש״ט—1949 ולאחר התייעצות
 עם שר הפנים, אני מצווה לאמור:

 1. רשות החינוך המקומית בכל כפר מן הכפרים המפורטים בתוספת, מוסמכת להטיל
 על תושבי השטח שהוא תחוס שיפוטה (להלן — תושבים) ולגבות מהם ארנונה לכיסוי

 ההוצאות הכרוכות במילוי החובות המוטלים עליה לפי החוק.

 2. הארנונה תשולם לתקופה המתחילה ביום י״ד באלול תשל״ד (1 בספטמבר 1974)
 והמסתיימת ביום כ״ד באלול תשל״ה (31 באוגוסט 1975) מאת כל אדם שהיה בתקופה
 האמורה תושב בן 18 ומעלה והחזיק כבעל או כשוכר בדירה, בעסק, במכונית, בטרקטור

 או בבהמה, כמפורט בתוספת, בשיעור הנקוב בה בצד שמו של כל כפר.

 3. מועדי תשלום הארנונה תקבע כל רשות חינוך מקומית לגבי השטח שבתחום
 שיפוטה.

 4. לצו זה ייקרא ״צו לימוד חובה (ארנונה), תשל״ה—1975״.

ת פ ס ו  ת
רות ם בלי י מ ו כ ס  ה

 לכל
 בהמה

  לכל מכו
 נית או

ר  טרקטו

ת ו  לכל חנ
 בית קפד,,
 או עפק

 לכל
 אוהל

 לכל
 צריף

 לכל חדר
 מסוג אחר

 לכל חדר
 המקורה

 בטון
 שם הכפר

ת 150 150 150 150 300 350 10 א נ י ר ו ק  אב
10 350 300 150 150 150 150 ( ח ל מ ל א ־ ל ת וייעד ( ו ג׳ ב  א
ו רביעה 150 150 150 150 300 350 10  אכסיפד, אב
ה) 150 150 150 150 300 350 10 ב אללקי ר ע ל אסר (  א
10 350 300 150 150 150 150 ( ל ו ו תל אב  אלאןלסם (
 ב ועיינה 20 15 10 30 20 6

ה 25 10 10 20 נ ע י ב ל  א
ר 10 5 10 10 ו ס כ מ ל ר א  בי

ה 20 5 ע ט ר  ב
ודיידה 40 20 10 50 50 . 1  ג׳
0.50 40 50 2 2 5 ( ה ש מ א ר ע ל ב א ר ע ה ( ורדי ׳  ג
י 50 20 50 2 חי  אד־

ד 30 25 20 60 70 ס א ל יר א  די
ר הנא 20 10 50 50 0.50 י  די
מ 20 20 20 50 50 0.50 א מ  ואדי ח

 זלפד, 20 20
גיש 150 150. 150 150 300 530 10  חורה אלאפי

א 15 15 15 ב ו  ס
א 20 10 50 50 ׳ ג ״ ה ל ו א ב ב א כ י  כ

 1 פ״ח תש״ט, עמ׳ 287.

ת להטיל  סמכו
נה ו ת ארנ ו ב ג ל  ו

ת ל ט ה ת ל ו נ ו  עקר
ה ושיעורה נ ו  ארנ

 מועדי תשלום
נה ו  הארנ
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 לכל
 בהמה

  לכל מכו
 נית או

ר  טרקטו

ת ו  לכל חנ
 ביר. קפה,
 או עסק

 לכל
 אוהל

ל כ  ל
 צריף

 לכל חדר
 מסוג אחר

 לכל חדר
 המקורה

 בטון
 שם הכפר

ר 20 10 10 30 35 0,50 צ י ר מ פ  כ

 מוצמוץ 30 10 40 40

יה 30 10 20 20 עאו  מו

 מושייירפד, 20 10 20 20

 ניין 60 30 30 40 40 1

ם 100 ל א  ס

 עארד, 20 10 30 30 5

זייר 30 10  עו

לוט 30 15 10 100 100 10 י  עי

ה 10 10 20 ל ה ס ־ ם  עין א

ה 30 20 20 20 ר ב כ  ע

ס 10 10 אמי ו ׳ ג ב אל ר  ע

ת 10 5 5 א פ י ר ג ל ב א ר  ע

יל 150 150 150 150 י 300 350 10 י ז ב אלהו ר  ע

ו ציאח 10 10 5 ב ב א י ב אלהי ר  ע

ף 20 15 ב בטו י ב אלהי ר  ע

ת 30 30 30 30 5 א ד י ב ו ז ל ב א ר  ע

ה 25 10 10 ר ׳ ג א ׳ ג ח ל ב א ר  ע

ר ב׳ 10 5 5 ו ס כ מ ל  ערר. אלחג׳יארד, א

ה 10 5 5 ר ה ד ־ ת א ר י ׳ ג ו ח ל ב א ר  ע

ף 10 5 5 ל ח ל י א ר  ע

ה 10 8 8 25 12 י ב א ע כ ל ב א ר  ע

ב 30 20 20 י ר א ז מ ל ב א ר  ע

ה) 100 10 50 20 20 יכי חמרי ד (שו ע א ו ס ל ב א ר  ע

יד 150 150 150 150 300 350 10 ב אלסי ר  ע

ם 25 20 20 30 30 3 נ ג ל ה אום א ד י א ע ס ל ב א ר  ע

ת זבדה 30 18 18 י ש נ ב אלסעאידד, מ ר  ע

20 20 20 30 ( י ל ב י ש ל ב א ר ע יח ( ב צובי ר  ע

ה 150 150 150 150 300 350 10 מ ו א ז ע ל ב א ר  ע

ע 150 150 150 150 300 350 10 נ א ס ל ת א א ר י ד  ק

ה 0ג 5 5 50 50 50 נ א מ ו  ר

ב 25 18 10 ע  ש

ע 150 150 ,150 150 300 350 10 ב ש ל ־  ת

ן 150 150 150 150 300 350 10 י ב א ר  ת

 י״ח בטבת תשל״ה (1 בינואר 1975)
 (חמ 73503)

ן י ל ד ן י ר ה  א
 שר החינוך והתרבות
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 חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ט-959 ו

 כללים לגידול ירקות בעונת אגיב - קיץ 975 ן

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ט—
 1959 י, מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן — המועצה), כללים אלה:

 1. בכללים אלה —
 ״עונה״ — תקופה לגידול ירקות!

 ״אביב—קיץ 1975״ — התקופה שבין ט׳ בניסן תשל״ה (21 במרס 1975) לביןי־י״ב באב
 תשל״ה (20 ביולי 1975)«

 ״ירקות״ — עגבניות, מלפפונים וגזר!
 ״לגדל״ — לזרוע, לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הקשורה בגידול ירקות.

 2. המכסות הכלליות לגידול ירקות בעונת אביב קיץ 1975 בכל שטחי הארץ הן כלהלן:
 מין הירק השמח בדונמים

9,450 
12,700 
3,100 

 עגבניות
 מלפפונים

 גזר

.3 

.4 

 המועצה רשאית לפצל את עונת אביב—קיץ 1975 לעונות משנה.

 אלה העקרונות לפיהם ייקבעו המכסות האישיות:
 (1) למבקש לגדל עגבניות, מלפפונים וגזר בעונת אביב—קיץ 1975
 תיקבע מכסת גידול של ירקות מהמינים האמורים, ככל האפשר, בשיעור
 מכסות הגידול שנקבעו לו לגידול ירקות ממינים אלה בעונה המקבילה
 בשנת 1974, בתוספת של 3%¡ אם לא גידל ב־1974 ירקות מהמינים האלה
 מחמת מחזור זרעים תיקבע לו מכסת גידול, ככל האפשר, בשיעור מכסת

 הגידול שנקבעה לו בעונה המקבילה ב־1973, בתוספת של 3% !
 (2) עודף המכסות הכלליות של עגבניות, מלפפונים וגזר בעונת אביב—קיץ
 1975, אשר לא הוקצה על ידי ועדת המכסות, או שהוכח למועצה כי הוקצו
 במכסות אישיות בעונת אביב—קיץ 1975 אך לא בוצעו, יוקצה למגדלים
 שלא גידלו ירקות ממינים אלה בעונת אביב—קיץ 1974 שלא מחמת מחזור
 זרעים, ככל האפשר, בגודל מכסה אישית ליחידת משק באותו אזור!
- תחולק למגדלים שביקשו מכסה מוגדלת של ירקות ממינים  היתד, יתרה -

 אלה בשיעור יחסי למכסה שאושרה להם בעונת אביב—קיץ 1975.

 5. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ירקות
 בעונת אביב—קיץ 1975), תשל״ה—1975״.

ת גידול  מכסו

עת ת לקבי ו נ ו  עקר
ת אישיות  מכסו

י ל א ר ש ן י ת י  א
 יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

ב ל ־ ר ם ב י י  ח
 שר המסחר והתעשיה

 נתאשר.
 כ״ח בכסלו תשל״ה (12 בדצמבר 1974)

 (חמ 739901)

ן ז ו ן א ר ה  א
 שר החקלאות

 1 ס״ח תשי״ט, עמ׳ 222; תשכ״ב, עמי 31.
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ת גידול  מכסו

ת ע י ב ק ת ל ו נ  עקרו
ת אישיות  מכסו

 חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, חשי״ט-959 ן

 כללים לגידול ירקות בעונת חורף ואביב 1975

 בתוקף .סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ט—
̂, מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן — המועצה), כללים אלה: 1959 

 1. בכללים אלה —
 ״עונה״ — תקופה לגידול ירקות!

 ״חורף ואביב 1975״ — התקופה שבין י״ח בטבת תשל״ה (1 בינואר 1975) לבין ח׳ בניסן
 תשל״ה (20 במרס 1975);

 ״ירקות״ — עגבניות, מלפפונים וגזר!
 ״לגדל״ — לזרוע, לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הקשורה בגידול ירקות שלא תחת

 מעטה פלסטי.

 2. המכסות הכלליות לגידול ירקות בעונת חורף ואביב 1975 בכל שטחי הארץ הן
 כדלהלן:

 מיז הירק השטח בדונמים

1,250 

3,400 

2,400 

 1. עגבניות

 2. מלפפונים

 3. גזר

 המועצה רשאית לפצל את עונת החורף ואביב 1975 לעונות משנה.

 אלה עקרונות שלפיהם ייקבעו המכסות האישיות:
 (1) למבקש לגדל עגבניות בעונת החורף ואביב 1975 תיקבע מכסת
 גידול עגבניות, ככל האפשר בשיעור מכסת הגידול שנקבעה לו לגידול
 עגבניות בעונה המקבילה ב־1974! ואם לא גידל ב־1974 עגבניות מחמת
 מחזור זרעים תיקבע לו מכסת הגידול, ככל האפשר, בשיעור מכסת הגידול
 שנקבעה לו בעונה המקבילה ב־1973, ושלא תעלה על שטח הגידול שגידל

 בפועל כדין בעונה המקבילה ב־1974 או ב־1973, לפי הענין!

 (2) למבקש לגדל מלפפונים בעונת חורף ואביב 1975 תיקבע מכסת גידול
 של מלפפונים ככל האפשר בשיעור מכסת הגידול שנקבעה לו בעונה
 המקבילה ב־1974, בתוספת של 17%! ואם לא גידל ב־1974 מלפפונים
 מחמת מחזור זרעים תיקבע לו מכסת הגידול, ככל האפשר, בשיעור מכסת

 הגידול שנקבעה לו בעונה המקבילה ב־1973, בתוספת של 17% !

 (3) למבקש לגדל גזר בעונת חורף ואביב 1975 תיקבע מכסת גידול של
 גזר ככל האפשר בשיעור מכסת הגידול שנקבעה לו בעונה המקבילה
 ב־1974, בתוספת של 20%! ואם לא גידל ב־1974 גזר מחמת מחזור זרעים
 תיקבע לו מכסת הגידול, ככל האפשר, בשיעור מכסת הגידול שנקבעה לו

 בעונה המקבילה ב־1973, בתוספת של 20% !

.3 

.4 
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 1 פ״ח תשי״ט, עמי 222¡ תשכ״ב, עמ׳ 31.
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 (4) עודף המכסות הכלליות של עגבניות, מלפפונים וגזר בעונת חורף
 ואביב 1975, אשר לא הוקצה על ידי ועדת המכסות, או שהוכח למועצה כי
 הוקצו במכסות אישיות בעונת חורף ואביב 1975 אך לא בוצעו; יוקצה
 למגדלים שלא גידלו ירקות מהמינים האלה בעונת חורף ואביב 1974 שלא
 , מחמת מחזור זרעים, ככל האפשר, בגודל מכסה אישית ליחידת משק באותו
 אזור!' היתה יתרה — תחולק למגדלים שביקשו מכסה מוגדלת של ירקות
 לגידול ממינים אלה בשיעור יחסי למכסה שאושרה להם בעונת חורף ואביב

.1975 

 השט 5. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ירקות
 בעונת חורף ואביב 1975), תשל״ה—1975״.

י ל א ר ש ן י ת י  נתאשר. א
 כ״ח בכסלו תשל״ה (12 בדצמבר 1974) יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

 (חמ 739901)

ב ל ־ ר ם ב י י ן ח ז ו ן א ר ה  א
 שד החקלאות שר המסחר והתעשיה

י מ ו ק ן מ ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 פקודת המועצות המקומיות
ר פ ־ ח ק מ ת ע 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:

, ) 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 2 ג מ ) ט י ן פ  תיקו

ת הראשונה בפרט (מג), הישוב ״שער חפר—נירה״ והאמור לצידו בטור ב׳ יימחק, ובמקום הישוב פ ס ו ת  ב

 ״בית־יצחק״ יבוא:
 טור א׳ טור ב׳

 ״בית־יצחק—שער־חפר הגושים: 8211 עד 8214, 8308 בשלמותם! 8216 פרט לחל־
 , קד. 12 וחלק מחלקה 4 (דרך) ו

 חלק מגוש 8219 הנמצא מערבה מכביש חיפה—
 תל־אביב־יפו 1

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

 2 ק״ת תשי״ח, עמ׳ 1256; תשכ״ב, עמ׳ 1907; תשכ״ג, עמ׳ 1107; תשב״ג, עמי 1849; תשב״ד, עמ׳ 66; תשכ״ד,

 עמ׳ 824; תשכ״ו, עמ׳ 841, עמ׳ 2047; תשב״?, עמי 2056; תשכ״ט, עמ׳ 976.
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ר בי  טור א׳ טו

 •חלקים של הגושים 8280 עד 8282, כמסומן
 במפה של בית־יצחק הערוכה בקנה מידה
 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום י״ז
 באדר תשב״ג (13 במרס 1963) ושהעתקים
 ממנה מופקדים במשרד הפנים ובמשרד הממונה
 ״ על מחוז המרכז, רמלה (להלן — מפת בית־

 יצחק),

 חלקי גושים: 8091ד, 8097א, 8280א, 8281א, 8282א, 8309א,
 כמסומן במפת אזור עמק־חפד הערוכה בקנה
 מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום
 ט׳ בניסן תשכ״ב (13 באפריל 1962) שהעתקים
 ממנה נמצאים במשרד הפנים, ירושלים, ובמש

 רד המועצה האזורית עמק־חפר, כפר־ויתקין.

 החלקות: 11 בגוש 8215!

 41, 44, 45, 50 בגוש 8229;

 8,7 בגוש 8235 !

 1, 2, 33 עד 61 וחלק מחלקה,4 (דרך) בגוש
 8283, כמסומן במפת ביודיצחק.

 40,35,34 בגוש 8284.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמק־חפד, תיקון),
 תשל״ה—1975״.

ג ר ו ף ב ס ו  ד׳ בטבת תשל״ה (18 בדצמבר 1974) י
מ 8001< שר הפנים ח ) 

 פקודת העיריות

ד ת עירית אשדו צ ע ו ר נוהל ישיבות מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 136 לפקודת העיריות 1 (להלן — הפקודה), מתקינה
 מועצת עירית אשדוד תקנות אלה:

 1 פרק א׳ ג מועדי הישיבות

 1. מועצת עיריה נבחרת תקיים את ישיבתה הראשונה תוך ארבעה עשר יום מיום
 פרסים הודעה לפי סעיף 71 או סעיף 46 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—
 21965, במועד שיקבע ראש העיריה, ובאין ראש עיריה — מי שהשר ימנה לענין זה;

נת ישראל, נוסת חדש 8, עמ׳ 197. י מדי נ  1 די

 2 ס״ח תשכ״ה, עמי 248.
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 לא כונסה מועצה לישיבתה הראשונה במועד כאמור, יכנסה השר במועד שיקבע אך לא
 יאוחר משלושים יום מהיום שבו נבחרה.

 2. המועצה תקיים לפחות ישיבה רגילה אחת לחודש? אולם רשאית היא להחליט
 שלא לקיים ישיבות רגילות בחודשי ניסן ותשרי של כל שנה. .

 ישיבות רגילות

 3. המועצה תחליט על יום קבוע ושעה קבועה לישיבותיה הרגילות.

 4. לפי בקשתם המנומקת בכתב של שליש לפחות מחברי המועצה, שהוגשה לראש
 העיריה חמישה ימים לפני מועד ישיבה רגילה של המועצה, רשאי ראש העיריה לדחות
 את הישיבה למועד אחר שלא יהיה מאוחר משבעה ימים אחרי המועד שנקבע לישיבה

 הרגילה.

 יום ושעה קבועים
 לישיבה

 דחיית ישיבה
 רגילה

 5. ראש העיריה רשאי לכנס בכל עת ישיבת מועצה שלא מן המנץ, והוא חייב
 לעשות כן אם שליש לפחות מחברי המועצה הגישו לו דרישה חתומה בידיהם והמפרטת
 את סדר היום של הישיבה> הוגשה דרישה כאמור, תתקיים הישיבה לא יאוחר משבעה

 ׳ימים אחרי יום משלוח ההזמנות לישיבה, כפי שיקבע ראש העיריה.

 ישיבה שלא
ו י  מן המנ

 6. לא נשלחו הזמנות לישיבת מועצה . בנסיבות המתוארות בתקנה 5 תוך שבעה
 ימים מהיום שקיבל ראש העיריה את הדרישה לכנס את המועצה לישיבה, רשאים
 הדורשים לכנס את המועצה לאותה ישיבה במועד שיקבעו! ההזמנות לישיבה ייחתמו על

 ידיהם ויישלחו על ידי מזכיר העיריה.

 כינוס ישיבה שלא
 מן המניו על ידי

 חברי המועצה

: הזמנות לישיבות  פרק גי

 7. מזכיר העיריה יחתום על ההזמנות לכל ישיבת המועצה ויהיה אחראי למשלוחן,
 אם אין היראה אחרת בתקנות אלה.

 8. הזמנה לישיבת מועצה תפרט את סדר יומה, את סדר העדיפות של סעיפיו ודברי
 הסבר תמציתיים לגביהם.

 משלוח הזמנות
 על ידי מזכיר

 העיריה

 פירוט סדר היום
 בהזמנה

 9. הזמנה לישיבת המועצה תימסר לכל הבר המועצה 24 שעות לפחות לפני השעה
 שנקבעה לתחילת הישיבה; נשלחה ההזמנה בדואר תימסר לדואר 48 שעות לפחות לפני

 השעה האמורה.

 מועד למשלוח

 10. הודעה בדבר ההזמנה ובדבר מקומה של הישיבה וסדר יומה יציג מזכיר העיריה
 על הדלת החיצונית של משרדי העיריה או בסמוך לה 24 שעות לפחות לפני תחילת

 הישיבה.

ת ההזמנה ג צ  ה

 11. ההזמנות לישיבות המועצה יישלחו לפי מעניהם של חברי המועצה שעליהם
 הודיעו למזכיר העיריה בכתב, ואם לא הודיעו — לפי מעניהם שפורטו ברשימת המועמ־

 דים לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ד,—1965.

רת ההזמנות  מסי
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 הזמנה
 שלא הגיעה

 לחבר מועצה

 12. הזמנה לישיבת המועצה שנשלחה לחבר המועצה בהתאם לתקנות אלה ולא
 הגיעה לידיו — אין בכך כדי לפסול את חוקיותה של הישיבה, והוא כשאין הוראה

 אחרת בפקודה! הוראה זו אינה גורעת מהוראות סעיף 344 לפקודה.

p גי: ניהול הישיבות í a ״ 

 13. ישיבות המועצה יהיו פומביות: אולם ראש העיריה או יושב ראש הישיבה רשאי פומביות הדיונים
 להורות כי הדיון בענין בטחוני בישיבה פלונית יתנהל בדלתיים סגורות, והוא חייב
 להורות כי ישיבה פלונית תתנהל׳ כולה או מקצתה׳ בדלתיים סגורות על פי דרישת רוב

 המשתתפים בישיבה מחברי המועצה.

ות הדיונים רי  פו
ת רו ו  בדלתיים סג

 14. לא ימסור חבר מיעצה לאיש זולת חבר מועצה אחר את תוכן הדיונים שהתנהלו
 בישיבה בדלתיים סגורות או את פרטיהם.

 יושב ראש הישיבה

 יושב ראש בישיבה
 קרואה על ידי

 חברים ובישיבה
נעלה שלא כדין  שנ

 15. ראש העיריה יהיה יושב ראש בישיבת המועצה! נעדר ראש העיריה מן הישיבה,
 יחולו הוראות אלה:

 (1) יהיה יושב ראש הסגן שקבעה המועצה כממלא מקום ראש העיריה
 לענין זה, ובהעדרו — הסגן שהמועצה תבחר בו לענין זה!

 (2) נעדר הסגן או כל הסגנים, או שעדיין לא נבחר סגן לענין זה, יפתח
 את הישיבה הזקן שבין החברים המשתתפים בישיבה והוא יהיה יושב ראש
 בה עד שהמועצה תבחר לענין זה סגן, ובאין סגן, את אחד מחברי המועצה

 הנוכחים בישיבה — להיות יושב ראש בה.

 16. על אף האמור בתקנה 15 —

 (1) בישיבה שכונסה על פי דרישה לפי תקנה 6, יהיה היושב ראש ראשון
 החתומים על הדרישה!

 (2) בישיבה שהיושב ראש בה ביקש לנעלה בניגוד לאמור בתקנה 58
 יהיה יושב ראש הזקן שבין החברים המשתתפים בישיבה עד שתבחר

 המועצה באחד מחבריה להיות יושב ראש באותה ישיבה.

ד היושב ראש  17. היושב ראש יפתח וינעל כל ישיבה, ינהל את הדיונים בהתאם לסדר היום של תפקי
 הישיבה ויקבע את תוצאות ההצבעה בכל ענין.

וחדות ת מי ו י  סמכו
ל הישיבה יהו  בנ

 18. היושב ראש רשאי —

 (1) להפסיק חבר מועצה הנואם למעלה מן הזמן שהוקצב לו לפי תקנות
 43 ד44!

 (2) להורות על הוצאת הקהל, אם ניתנה הוראה להמשיך בדיוני המועצה
 בדלתיים סגורות!

 (3) להורות על הוצאתו של אדם מהקהל, אם הוא מפריע למהלך הישיבה
 לאחר שהוזהר על כך.
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: מנין חוקי  פרק ד׳

 19. רוב חברי המועצה הם מנין חוקי בישיבותיה! אולם אם נקבע בפקודה או בתקנות
 אלה או בכל חיקוק אחר להחלטה מסויימת רוב מיוחד בהצבעה, יהיה רוב זה גם המנין

 החוקי בישיבה שבה מתקיים הדיון באותו ענין.

ן חוקי י  מנ
 בדרך כלל

 20. לא היה מנין חוקי בישיבה של מועצה במשך חצי שעה מהשעה שנקבעה בהזמנה
 לפתיחתה, תידחה הישיבה לשלושה ימים לאותה שעה, ואם אותו יום הוא יום מנוחה או
 ערב יום מנוחה — ליום החול הבא למחרת יום המנוחה! לא היה גם בישיבה זו מנין
 חוקי כאמור, תידחה הישיבה שוב ליומיים כאמור! בישיבה זו השלישית, יהווה שליש
 חברי המועצה מנין חוקי בכל ענין שעמד על סדר היום של שתי הישיבות הקודמות, פרט

 לענין שלגביו נקבע, בפקודה או בתקנות אלה או בכל חיקוק אחר, רוב מיוחד.

ן חוקי של י  מנ
 שליש חברי

 המועצה

 21. אם תוך מהלך ישיבת המועצה נתמעט מספד חברי המועצה המשתתפים, אך לא
 פחות משליש חברי המועצה, אין בזה בלבד כדי לפגוע בחוקיות ההחלטות שיתקבלו

 באותה ישיבה.

ת ו ט ע מ ת  ה
 המשתתפים

 פרק הי: סדר היום

 22. ישיבה רגילה שלא נקבע לה סדר יום מראש בהחלטת המועצה, יקבע ראש
 העיריה את סדר היום שלה וסדר העדיפות של סעיפיו.

 סדר היום
 בישיבה רגילה

 23. לישיבה שלא מן המנין יקבע את סדר היום ראש העיריה, ובישיבה שכונסה לפי
 דרישה — אלה שדרשו את כינוסה.

ם בישיבה ו י ה ד ד  פ
 שלא מן המנין

 24. לא יוכנס לסדר היום סעיף שנושאו לא הוגדר במפורש או שאינו בתחום
 סמכויותיה או תפקידיה של המועצה.

 הנושאים
 לסדר היום

 העברה לסדר היום 25. סעיפים שבסדר היום שלא הוכרע בהם בישיבה אחת יועבדו, לטי סדר העדיפות

ה שלהם, כראשונים בסדר היום של הישיבה הרגילה שלאחריה. א ב ! ה י ב י ש י י ה  ש

ם 26. חבר מועצה רשאי להציע לא יותר מסעיף אחד כהוספה לסדר היום! ההצעה ו י ר ה ד ס , ל ד פ ס ן  ה

 של הישיבה הבאה תוגש בכתב, חמישה ימים לפחות לפני מועד הישיבה, למזכיר העיריה, והוא יסמן כל

 הצעה לפי סדר קבלתה.

 27. הוצעה הוספת סעיף כאמור בתקנה 26, יוכנס הסעיף לסדר היום של הישיבה
 ויפורט בהזמנה לישיבה שבשבילה הוצעה! הוצעה ההוספה לאחר שנשלחו ההזמנות,

 יודיע מזכיר העיריה לחברי המועצה על ההוספה.

 כיצד נוהגים
ספה  בהו

 לסדר היום

ת סדר 28. הצעה לשנות את סדר העדיפות לא תישמע אלא אם הוגשה בכתב למזכיר העיריה ו  הצעה לשנ

ת לפני פתיחת הישיבה. י ם י י ע ,  ד
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 סדר העדיפויות

י הוספה  29. כל הוספה לסדר היום שהוצעה אחדי המועד הנקבע בתקנה 26, וכן הצעה לשנות הצבעה ע
 . לסדר היום ושינוי

 את סדר העדיפות של סדר היום, יביא אותה היושב ראש, או החבר המציע את ההצעה
 לפני המועצה עם פתיחת הישיבה! נמצא תומך להצעה, יישמעו דבריהם של המציע ושל
 מתנגד אחד לא יותר מחמש דקות כל אחד ולא תתקבל ההצעה אלא אם יצביעו בעדה

 שני שלישים לפחות מכלל חברי המועצה! לא נמצא תומך, תידחה ההצעה.

 30. לא יועלה סעיף לסדר היום של ישיבה שלא פורש בהזמנה או שלא הודע עליו העלאת שינוי
 כאמור בתקנה 27 ולא ישונה סדר העדיפות של הסעיפים כפי שפורש בה, אלא על פי

 החלטה לפי תקנה 29.

 סדר היום וסדר
 העדיפות

ת המציע ״ ד ע  31. הציע חבר המועצה סעיף לסדר היום ולא נכח בישיבה שבסדר יומה נכלל, יוסר ה
ו הוספה לסדר היום ׳ א ת ד ח ה א ב י ש י ו ל ן ב ו י ך ת ה ת א ו ח ך 1 ה , צ ע ו מ  הסעיף מסדר היום, זולת אם החליטה ה

 אם הודיע המציע בכתב לפני פתיחת הישיבה למזכיר העידיה שבגלל סיבה סבירה
 נבצר ממנו להשתתף בישיבה וכי מילא את ידיו של חבר מועצה אחר לפעול במקומו

 לענין אותו סעיף.

 32. היה בסדר היום סעיף בענין שהטיפול בו הוא בסמכותה של ועדה של המועצה, העברת סעיף .
ה ד ע י  רשאית המועצה להעביר את־ הדיון באותו סעיף לאותה ועדה או לכל ועדה אחרת, ואם י

 הנושא נמצא כבר בטיפולה של ועדה, רשאית היא שלא לדון בסעיף כאמור עד לקבלת
 המלצות או דין וחשבון מאת הועדה.

ף ל ע ת ס ו פ  33. המציע סעיף לסדר היום יכול להסירו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב למזכיר ה
 העיריה או על ידי הודעה בישיבה שתירשם בפרוטוקול. מסדר היום

 פרק וי: שאילתות והודעות אישיות

 34. חבר המועצה רשאי להגיש שאילתה בכתב, מנוסחת בקיצור ובצורת שאלה הגשת שאילתה
ל ומתן תשובה עליה  ענינית, לראש העידיה לא יאוחר מ־48 שעות לפני תחילת הישיבה הרגילה הקרובה ש

 המועצה! ראש העיריה ימסור בכתב תשובה לשאילתה בישיבה הרגילה שלאחר הישיבה
 הקרובה אם היקף הפרטים הדרושים למתן התשובה מחייב זאת! לא מסר ראש העיריה
 את תשובתו לשאילתה בשתי ישיבות רגילות של המועצה שהתקיימו לאחר הגשתד,
 יועמד הענין שהוא נושא השאילתה, לפי דרישת השואל, כסעיף ראשון בישיבה הרגילה

 הקרובה של המועצה.

 הזמן לשאילתות

 שאלה נוספת

 35. לשאילתות של חברי המועצה ולתשובות עליהן, אם יהיו, יוקדשו, בדרך כלל,
 לא יותר מ־30 דקות בראשיתה של כל ישיבה רגילה של המועצה מיד לאחר הדיון על

 הצעות לפי תקנה 29.

 36. לא סיפקה תשובת ראש העיריה את השואל, רשאי הוא להוסיף ולשאול באותו
 נושא, פעם אחת בלבד, בישיבת המועצה, בשעה הקבועה בסדר היום לשאילתות, ולא

 יהיה ויכוח על תשובתו של ראש העיריה.
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 37. לא יגיש חבר המועצה יותר משאילתה אחת לישיבה אחת, וחברי סיעה אחת לא
 יגישו לישיבה אחת יותר משתי שאילתות.

 הגבלה בהגשת
ת  שאילתו

 38. חבר מועצה רשאי למסור הודעה אישית, אם נפגע, לדעתו, פגיעה אישית על ידי
 דבריו של חבר מועצה אחר שנאמרו באותה ישיבה.

 39. הודעה אישית תימסר לפני נעילת הישיבה ולאחר שחבר המועצה, שעל דבריו
 נמסרה ההודעה, סיים את דבריו.

 40. מוסר ההודעה האישית לא יאריך בדבריו יותר מחמש דקות.

 הודעת אישית

 המועד להודעה
 אישית

 הזמן הקצוב
 להודעה אישית

 פרק ז׳: סדרי הוויכוח

 41. יושב ראש הישיבה י תן את רשות הדיבור למשתתפים לפי סדר הפונים אליו.

 42. מי שקיבל את רשות הדיבור לא ידבר אלא לענין הנדון.

 רשות הדיבור

 נאום לענין

ם 43. לא יאריך חבר מועצה .כדבריו בסעיף אחד יותר מעשר דקות זולת אם החליטה א מ  הזמ! הקצוב ל

 המועצה החלטה אחרת; אולם יושב ראש ועדה המשיב בענין שנדון בועדתו רשאי
 להאריך בדיבורו עד חמש עשרה דקות.

 44. יושב ראש הישיבה רשאי להרשות לחבר מועצה, על פי בקשתו להאריך מעל
 המותר לו לפי תקנה 43.

 הארכת הזמן
ב  הקצו

 פרק חי: סדרי ההצבעות בישיבות

 45. מגיש הצעה רשאי לנמקה לפני ההצבעה אולם לא יאריך בדבריו למעלה מחמש
 דקות.

 46. עמדו להציעה באותו ענת יותר מהצעד, אחת —

! נתעורר ספק בדבר  (1) יצביעו עליהן אחת אחת, לפי סדר הגשתן
 ההצבעה, יכריע יושב ראש הישיבה!

 (2) מצביעים בעד כל הצעה לחוד! הצבעה שזכתה במספר הגדול ביותר
 של קילית, מצביעים עליה שנית בעד ונגד.

 47. לא היתד, יותר מהצעה אחת, מצביעים בעד ההצעה ונגדה.

 48. ההצעה תהיה בהרמת ידיים.

 49. פרם למקריפ שהפקודה או חיקוק אחד.קבעו להם רוב מיוחד, יתקבלו החלטות
 המועצה ברוב קולות המצביעים בישיבה מיש בה מנין חוקי > היה מספר מקולות שקול,

 תהא ליושב ראש הישיבה קול נוסף או מכריע.

 50. בשעת ההצבעה מונים את הקולות המצביעים בעד ונגד, ואט אחד מהם דרש
 זאת - את הנמנעים מההצגעה.

ת ההצעה ק מ נ  ה

ה ע ב צ ה  דרכי ה

ה ע צ ה ה ב ע ב צ  ה
ת ח  א

ה ע ב צ ה ת ה ר ו  צ

ש ג הדרו ו ר  ה
ה ט ל ח ת ה ל ב ק  ל

ת ו ל  מנין הקו
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: •חידוש הצעות ׳  פרק ט

 הגבלת הצעה
 לביטול החלטה

 חידוש הצעה
 שנדחתה

 דיון מחודש
ת ועדה  בהמלצו

 51. . הצעה לביטול החלטת מועצה לא תועמד לדיון ולהצבעה לפני שעברו על ההחלטה
 שלושה חדשים, אלא על פי בקשת ראש העיריה או על פי בקשת שליש לפחות של

 חברי המועצה, החתומה בידיהם.

 52. נדחתה הצעה, לרבות הצעת תיקון להחלטת מועצה, לא תועמד לדיון ולהצבעה
 תוך חדשיים ממועד הדחיה אלא על פי בקשת ראש העיריה או על פי בקשת שליש

 לפחות מחברי המועצה החתומה בידיהם.

 53. שום דבר האמור בפרק זה אינו בא להגביל את הדיון ואת ההצבעה על הצעת
 ועדה לשוב ולדון בדין וחשבון או בהמלצות שהביאה הועדה לפני המועצה.

 קריאה לסדר

 החלטה על הוצאת
 חבר מועצה

 מאולם הישיבות

 פרק י׳: שמירת סדר הישיבות

 54. יושב ראש הישיבה רשאי — בקריאה לסדר — להתרות בחבר מועצה המתמיד,
 לדעת היושב־ראש, להתעלם מהוראותיו או המתנהג התנהגות שאינה הולמת את מעמדו

 של חבר המועצה, לרבות פגיעה בכבוד הזולת או הפרעה חמורה לסדר הישיבות.

 55. לא מילא חבר מועצה אחרי שתי קריאות לסדר בישיבה אחת, רשאי כל חבר
 מועצה להציע שהחבר שנקרא לסדר כאמור, יידרש לעזוב את מקום הישיבה > הצעה זו
 תועמד להצבעה, ללא ויכוה, אם נמצא לה תומך והיא תתקבל אם הצביעו בעדה

 שלוש חמישיות לפחות מחברי המועצה המשתתפים בישיבה.

 הקצבת זמן
 לישיבה

ל  הגבלה ע
 נעילת ישיבה

ית המשד  דחי
בה שי  הי

קול  תוכן הפרוטו

 פרק י״א: משך הישיבות

 56. ישיבת מועצה לא תימשך יותר משש שעות.

 57. ישיבת מועצה לא תינעל לפני תום שש שעות משעת הפתיחה — זולת אם
- אלא בהסכמת כל חברי המועצה  נסתיימו הדיונים וההצבעות בכל סעיפי סדר היום -

 הנוכחים בה אותה שעה.

 58. לא נגמרו דיוני הישיבה געניגים שהיו בסדר יומה, רשאי יושב ראש הישיבה,
 בהסכמת רוב חברי המועצה המשתתפים בישיבה, להזמין את חברי המועצה להמשך
 הישיבה ביום החול הבא לאחר הישיבה הנדונה חברי המועצה שלא השתתפו באותה
 ישיבה יוזמנו להמשכה בהודעות בכתב שיימסרו על ידי שליחים מיוחדים לפי מענם

 בהתאם לתקנה 11, והגבלת הזמן שבתקנה 10 לא תחול.

 פרק י״ב: פרוטוקול

 59. בכל ישייר, ישל המועצה ירשום מזכיר העיריה או עובד ?ניריה אחר שראשי
 העיריה קכע לכר פרוטוקול של הישיבה. שיכלול לפחית פרטים אלה:

 (1) שמות 'חברי המועצה הנוכחים בישיבה תוך ציון אלה שנכחו בפתיחה!
 (2) מדד היום,׳

 (3) שמות המשתתפים בויכוח!
 (4) ההצעות!

 (5) תוצאות ההצבעות!
 (6) ההודעות האישיות.
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 60. יושב ראש הישיבה יאשר את הפרוטוקול בחתימת ידו והעתקו יישלח לכל חברי
 המועצה ולממונה על המחוז.

 אישור על ידי
 היושב ראש

 61. לא הגיש חבר מועצה לראש העיריה התנגדות בכתב לפרוטוקול של ישיבה
 פלונית עד לפתיחת הישיבה הרגילה שלאחריה, רואים את הפרוטוקול כמאושר על ידי

 המועצה.

 62. הגיש חבר מועצה התנגדות כאמור בתקנה 61, והציע בה תיקון הפרוטוקול, יקרא
 אותה יושב ראש הישיבה בראשית הישיבה לפני תחילת הדיון בהצעות לסדר היום או

 לשאילתות, אם ישנן, ובאין הסכמה לתיקון המוצע יוכרע בו בהצבעה ללא ויכוח.

 63. הפרוטוקולים של ישיבות המועצה יהיו שמורים בידי מזכיר העיריה במשרדי
 העיריה. וכל חבר המועצה רשאי לעיין בהם בכל זמן סביר, להעתיקם או לקבל העתק מהם.

 64. פרוטוקולים של ישיבות שלא התקיימו בדלתיים סגורות יהיו פתוחים לעיון
 בשעות העבודה של העיריה לכל משלם מסים לעיריה ולכל אדם שמקום מגוריו הקבוע

, נמצא בתחום העיריה.  לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ״ה—1965 4

נות  פרק יי׳ ג: סדרי הדיון בתקציב ובהטלת אמו

נות  65. ראש העיריה יקבע דיון בדין וחשבון השנתי, בהצעת התקציב ובהטלת האתו
 בישיבה שלא מן המניין, במועד שיקבע. .• .

 66. בישיבה לפי פרק זה יפתח היושב ראש, או מי שהיושב ראש יורה, בדברי הסבר
 והמועצה תקבע בעצמה את הזמן שיוקדש לויכוח ולהצעות התקציב והארנונות, על אף

 האמור בפרקים ז׳ וי״א.

 67. בישיבות לפי פרק זה לא יידון כל ענין אחר.

 פרק י״ד: שונות

 68. נתפנתה משרתו של מזכיר העיריה, או נעדר מזכיר העיריה, יהיו התפקידים
 והסמכויות של מזכיר לפי תקנות אלה לעובד העיריה שהמועצה הטילה עליו למלא את

 תפקידו של מזכיר לענין תקנות אלה.

 69. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות עירית אשדוד (ישיבות המועצה), תשל״ה—1975״.

׳ צ י ל ק ד  נתאשר. צ
 כ״ ו בםיון תשל״ד (16 ביוני 1974) . ראש עירית אשדוד

 (חמ 76994)

ק ו ר ד י מ ו ן ח צ  י
 הממונה על מחוז הדרום

 4 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 270,

 אישור על ידי
 המועצה

 תיקון הפרוטוקול

 עיון על ידי
 חברי המועצה

 עיון על ידי
 הקהל

 ישיבה שלא מן
 המנין

 הזמן לדיון
ב  בתקצי

 איסור הדיון
 בנושאים נוספים

 מזכיר העיריה
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 החלפת התוספת

 פקודת העיריות
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ם י ק ס ס ע א בדבר מ ת א ־ ת י ר ק ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות 1 וסעיף 3 לפקודת הרשויות
 המקומיות (מם עסקים), 1945 -, מתקינה מועצת עירית קרית־אתא חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר לקדית־אתא (מס עסקים עירוני), תשי״ג—1952 3 (להלן — חוק העזר
 העיקרי), בתוספת, במקום הפרטים 1, 2(ב), 3, 17,4, 52,51,24 ד96 יבואו פרטים אלה:

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

 מ־50,001 עד 100,000 1000
 מ־100,001 עד 200,000 2000
 מ־200,001 עד 300,000 3000
 מ־300,001 עד 400,000 4000
 «־400,001 עד 500,000 5000
 מ־500,001 עד 750,000 7500

 מעל 750,000 10000״

 ״52. משרד, מחםן, או מיתקן של בית חרושת
 או בית מלאכה, או כל עסק אחר הנמצא
 בתחום העיריה, ושהיקף עסקו הכללי

 בשנה הקודמת בלירות הוא —
 עד 30,000 500
 מ־30,001 עד 50,000 750

 מ־50,001 עד 100,000 1500
 מ־100,001 עד 150,000 2000
 מי150,001 עד 200,000 3000
 מ־200,001 עד 300,000 4000
 מ־300,001 עד 400,000 5000
 מ־400,001 עד 500,000 6000

 למעלה מ־500,000 10000״

 ״96. קבלן או קבלן משנה, המבצע עבודות
 בתחום העיריה בין לפי חוזה מיוחד ובין
ג בניה, קיז־וח, עבודות  באופן אחר מסו
 ציבוריות, סיוד, צבע, טיח, שלד בנין,
 שרברבות, חשמלאות, נגרות עץ או פלס
 טיק, זגגות, ריצוף, גינון, עבודות במתכת
 ברזילית או אל־ברזילית, סלילת כבישים
 ומדרכות, ניקוז, ביוב, קווי מים, עבודות•
 עפר, הסקה מרכזית, עבודות נקיון, איסוף
 אשפה, איסוף פסולת, בין בחמרים או
 בכלים שלו או בשל אחרים, ארגון עבו־
 דות, השקעות בעבודות כאמור, בין כשו
 תף פעיל ובין כשותף שקט, בניית בתים

 10000־

 10000״

10000 
5000 
"500 

10,000 
"2000 . 

250 
500 

1000 
1500 
2500 
3500 
4500 
7500 

 10000״

2000 
3000 
7000 

"10000 

500 

 ״1. אוטובוסים, שירות בין עירוני ועירוני

 ״2(ב). תחנה לייצור או מילוי גז

 ״3, חשמל —
 אספקה או ייצור או חלוקה

ת טרנספורמציה  תחנ
 משרד עזר, לכל מועסק

 ״4. מים —
 שאיבה או אספקה או חלוקה בכמות

 העולה על 200,000 מ״ק בשנה
 לכל בריכה או תחנת שאיבה

 ״17. בית חרושת או בית מלאכה הממונע
ת  בכוח מיכני המעסיק עובדים לרבו

 הבעלים —
 עד 3

 מ־4 עד 10
 מ־11 עד 25
 מ־26 עד 40

 מ־41 עד 100
 מ־101 עד 150
 מ־151 עד 200
 מ־201 עד 300
 למעלה מ־301

 24. בנק, סניף של בנק אי אגודה שיתופית
 לאשראי וחסכון המעמיק עובדים —

 עד 3
 מ־4 עד 8
 מ־9 עד 12
 13 ומעלה

 ״51. מקרקעין — קניה, מכ־רה, חליפין, או
 השקעות בכל דרך שהיא בנדל״ן לפי

 ערף התמודד, בלירות —
 עד 50,000

וסח חדש 8, עמי 197. נת ישראל, נ  1 דיני מדי

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 עמ׳ 1436, עמי 115; ס״ח תשכ״ז, עמי 2; ס״ח 745, תשל״ה, עמי 144.

 3 ק״ת תשי״ג, עמי 215; תשכ״ז, עמי 1776; תשל״א, עמי 679; תשל״ד, עמי 1851.
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רית ו ת תיאור המלאכה או העסק המס בל רו ר המלאכה או העסק המס בלי או  תי

 מ־60,001 עד 100,000 1500
 מ־100,001 עד 200,000 3000
 מ־200,001 עד 300,000 4000
 מ־300,001 עד 400,000 5000
 מ־400,001 עד 500,000 6000
 «־500,001 עד 700,000 7500

 למעלה מ־700,000 1 10000״

 למכירה או להשכרה, שהיקף עבודתם
 לשנה בלירות הוא —

 עד .5000 120
 מ־5,001 עד 10,000 240
 מ־10,001 עד 20,000 , 350
 מ־ 20,001 עד 40,000 750

 מ־40,001 עד 60,000 1000

 °״ג 2. על אף האמור בחוק עזר זה לא ישולם בשנת הכספים 1974/75 לגבי עסק פלוני
 מס בסכום נוסף העולה על 50 אחוז מההפרש שבין 5,000 לידות לבין סכום המס שהוטל

 בחוק עזר זה.

'ייי 3. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ט׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974). ה  ת

י 4. . הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1974/75, והוא ב ע ת מ ו א י ו  ה

 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.

 זמם 5, להוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־אתא (מס עסקים עירוני) (תיקון), תשל״ה—
 1975״.

ד ר  נתאשר. צ ב י ה
 י״ג בכסלו תשל״ה (27 בנובמבר 1974) ; ראש עירית קרית־אתא

 (חמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת העיריות

 חוק עזר לאשקלון בדבר תיעול

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251, 252 ו־254 לפקודת העיריות י, מתקינה
 מועצת עירית אשקלון חוק עזר זה:

ת 1, בחוק עזר זה —  הגדרו

 ״אזור איסוף״ — שטח שממנו נקווים המים העליונים אל התעלה או אל צינורות תיעול
 וניקוז, וקבע אותו המהנדס כאזור לאיסוף מי גשמים או מים עליונים!

 ״בעלי׳ — לרבות אדפ המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס, או שהיה מקבלה או שהייה
 זכאי לקבלה אילו היה הנכם נותן הכנסה, או המשלב! ארנונות לעידיה או מסי ממשלה
 ביחס לנכס, בין בזכותי הוא ובין כסוכן, הנאמן או כבא־כרח, בין• שהוא הגעל הרשום
 של הנכס ובין שאיננו הבעל הרשום, בין אם הוא מחזיק בגכס למעשה ובין אם לאו,

למעלה מעשר שניט!  וכולל שובר או שוכד־משנה ששכר גבם לתקופה של.

, נוסח חדש 8, עמי 197. ת ישראל נ י ד  1 דיני מ

ט תשל״ה, 23.1.1975 ב ש ״א ב ת 3284, י ו  730 קובץ התקנ



 ״התקנת תיעול״ — התקנת תעלות וצינורות תיעול וניקוז לאזור אחד או לאזורי איסוף
 אחדים, לרבות עבודות ופעולות אלה:

 (1) .חפירה, מילוי, פילוס, סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם
 מחדש, עקירת עצים, הריסת קירות, גדרות או מבנים אחרים, בנייתם מחדש,
 בנייתם ושינוים י של י קירות תומכים או אבני שפה, גשרים, גשרונים,
 מעבירי מים, הקמתם, בנייתם מחדש •ושינוים, הנחת צינורות, בניית תאי
 בקורת, תאי קיבול למי גשמים או רשתות, כיסוי תעלות, ייבוש אדמות
 וביצות, הסדר זרימה של מי גשמים ותיקון נזקים שנגרמו לנכסים כתוצאה

 מביצוע עבודות תיעול

 (2) הכנת תכניות התיעול והניקוז וההשגחה על ביצוע העבודות!

 (3) כל עבודה או פעולה אחרת הדרושה להתקנה התיעול או הכרוכה בה!

 ״מהנדס״ — מהנדס הע־ריה, לרבות מי שמהנדס העידיה העביר אליו בכתב את סמכויותיו
 לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן!

 ״מועצה״ •~-מועצת העיריה!

 ״נכס״ — כל בנין או קרקע בתחום העיריה, למעט רחוב!

 ״העיריה״ — עירית אשקלון $

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

 ״שטח בנין״ — שטח בנין כמשמעותו בסימן ב׳ לתוספת השלישית לתקנות התכנון
 והבניה (בקשה להיתר. תנאיו ואגרות), תש״ל—1970 2 !

 ״תעלה״ — תעלת ניקוז המיועדת להעברת מי גשמים ומים עליונים, לרבות צינור,
 מוביל. אבזר, תא־בקורת, תא־איסוף תא קיבול וכל דבר אחר המהווה חלק מהתעלה

 .או הקשור בה.

 2. חוק עזר זה חל במרחב התכנון המקומי הכולל את תחום העיריה. תחולה

 3. החליטה המועצה על התקנת תיעול, יודיע ראש העיריה בכתב על ההחלטה לבעלי הודעה על
ם ההחלטה ל י י מ ן  הנכסים הנמצאים באותו אזור איסוף, או יפרסם הודעה על כך בשני מתונים י

 תיעול
 הנפוצים בתהום העידיה.

יע  4. (א) בעל של נכס הנמצא באזור האיסוף שביחס אליו נמסרה הודעה כאמור אגיתתי
 בסעיפים 3 ו־9, ישלם לעיריה אגרת תיעול בשיעורים שנקבעו בתוספת.

 (ג) האגרה תשולם תוך שלושה חדשים מיום שנמסרה לבעל הנכם הודעה על
 סכום האגרה המגיע ממנו או תוך שלושים יום מיום תחילת עבודת התקנת התיעול,
ותר! תעודה מאת מהנדס בדיר מועד תחילת העבודה תשמש  הכל לפי המועד המאוחר י

 ראיה לדבר.

 2 ק״ת 81ל2, תש״ל, עמי 1841.
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 (ג) נוספה בניה לנכס או לחלק ממנו שאין עליו בנין אחרי שנמסרה או פורסמה
 הודעה כאמור בסעיף 3, ישלם בעליו, בשעת הוספת הבניה, אגרת תיעול נוספת, לכל

 מטר מרובע משטח הבנין הנוסף, בשיעור שנקבע בתוספת.

 5. (א) לא יטפל אדם בתעלה, לא יחבר אליה צינור, ולא ישתמש במים הזורמים
 בתוכה, אלא על פי היתר בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 (ב) לא יטיל אדם לתעלה חפץ, מי שופכין, מים דלוחים, מי פסולת תעשיה או
 כל נוזל אחר.

 טיפול בתעלה•

 6. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש בכתב ממי שעשה מעשה בניגוד להוראות
 סעיף 5, לבצע את העבודות הדרושות לשם החזרת התעלה למצב שבו היתה נתונה לפני

 שנעשה המעשה.

 (ב) בהודעה יצויינו התנאים, הפרטים והדרכים לביצוע העבודות וכן התקופה
 שבה יש לבצען.

 (ג) מי שקיבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה.

 7. (א) ראש העיריה רשאי, באמצעות שליחיו ופועליו, לבצע כל עבודה הדרושה
 לשם החזרת התעלה למצב שבו היתד. נתונה לפני שנעשה מעשה בניגוד להוראות
 סעיף 5¡ בוצעה העבודה כאמור, רשאית העיריה לגבות ממי שהיה חייב בביצועה את

 ההוצאות הכרוכות בכך.

 (ב) תעודה מאת ראש העיריה על סכום ההוצאות תשמש ראיה לכאורה לדבר.

 8. (א) ראש העיריה, שליחיו ופועליו רשאים להיכנס בכל עת סבירה לכל נכס,
 כדי לברר אם ממלאים אחרי הוראות חוק עזר זה, או כדי לבצע כל פעולה שהמועצה

 רשאית לבצע לפיו.

 (ב) לא יפריע אדם לראש העיריה, לשליחיו או לפועליו, ולא ימנע אותם
 מהשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף קטן (א).

 9. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד
 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 על הנכם שבו היא דנה, או פורסמה

 בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום העיריה שאחד מהם לפתות הוא בשפה העברית.

 דרישה לביצוע
ת ר ז ח ה ת ל דו  עבו

 התעלה לקדמותה

 ביצוע עבודה
 בידי העיריה

רת הודעות  מסי

 10. העובר על הוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ואם היתד. העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי הרשעתו אי

 אהרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה.

 11. לחוק עזר זד, ייקרא ״חוק עזר לאשקלון (תיעול), תשל״ה 1975״.
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ת פ ס ו  ת
 (סעיף 4)

 שיעור האגרה
 אגרת תיעול בלירות

 (א) בכל אזורי העיר, למעט אזורי תעשיה, מלאכה וחקלאות,
 לכל מטר מרובע משטח הקרקע (כולל קרקע שעליה עומד בנין) 1.60

 (ב) בכל אזורי העיד, למעט אזורי תעשיה, מלאכה וחקלאות,
 לכל מטר מרובע משטח הבנין בכל הקומות 2.90

 (ג) באזורי תעשיה ומלאכה, לכל מטר מרובע משטח הקרקע
 (כולל קרקע שעליה עומד בנין) 2.25

 (ד) באזורי תעשיה ומלאכה, לכל מטר מרובע •ניושטח הבנין
 בכל הקומות 3.90

 (ה) באזורי חקלאות, לכל מטר מרובע של קרקע יי 0.10

 נתאשר. א ה ר ן ח י י ב י
 ד׳ בטבת תשל״ה (18 בדצמבר 1974) ראש עירית אשקלון

 (חמ 8/14)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  ה

 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 חוק עזר לאבן־ יהודה בדבר מס עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית אבן־יהודה חוק  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לאבן־יהודה (מם עסקים מקומי), תשי״ז—1957 3 (להלן —
 חוק העזר העיקרי), יבוא:

רות  המס בלי

 ״תוספת
 שיעורי המס לשנה

 תיאור המלאכה או העסק

 למעלה מ־250,000 עד 350,000 2340
 למעלה מ־350,000 3500

 בית מלאכה בלי כוח מכני 80
 בית מלאכה עם כוח מכני —

 שאינו מעסיק פועלים 125
 המעסיק עד 2 פועלים (לרבות בעלים) 200

רות  המס בלי

3000 
5000 
100 

1720 

 תיאור המלאכה או העסק

 אגודה שיתופית לאשראי או בנק
 שירות אוטובוסים

 אטליז
 בית אריזה לפרי הדר שאורזים בו בשנה

 תיבות —
 עד 250,000

וסח חדש 9, עמי 256. ת ישראל, נ נ י מדי נ  1 די

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

 3 ק״ת תשי״ז, עמ׳ 793; ק״ת תשל״ג, עמי 1079.
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ת תיאור המלאכה או העסק המסיבלירות רו  תיאור המלאכה או העסק המם בלי

 המעסיק. מעל 2 עובדים (לרבות הבעלים) מכונית משא בטונות מעמם —
50 1  לכל פועל נוסף תוספת׳ של 25 עד \
 בית חרושת למוצרים פלסטיים, לתעשיית למעלה מ־|1 עד 3 75

 בלוקים, או כל מפעל תעשייתי אחר, המע למעלה מ־3 100
 סיק עובדים שמספרם — מכונית משא דיזל 200

 עד 10 500 מסעדה ששטחה —
 11 עד 20 1000 עד 25 מ״ר 60
 21 עד 50 2500 למעלה מ־25 מ״ר 90

 51 עד 100 3500 מספרה —
ה מעסיקה פועלים 75 נ  מעל ל־100 5000 שאי

 המרי בנין — תעשייה 125 המעסיקה פועלים 100
 הובלה 375 מרפאת שיניים 250
 חנות לגלנטריה, למכשירי כתיבה או חשמל 150 נעליים 200
ות לחלקי אינסטלציה לחמרי בנין 450 נפט, סולר וגז — מבירה 300  חנ
 חשמל — ייצור, אספקה או חלוקה י 5000 מוכן ביטוח או מתווך מקרקעין 160

 טרקטור, קומביין, מכונה ליישור או להעמסה 125 פרדסים — הנהלה, לכל דונם 1.50

 ירקות 50 קבלן או קבלן משנה לעבודות בנין, יסודות,

 מאפיה עם זרם חשמל 310 ריצוף, זיגוג, כבישים ומדרכות, ביוב,

 מגדל דבורים — הנחת קווי מים, עבודות חשמל, שרברבות,

 עד 100 כוורות 125 שהיקף עבודתו בתחום המועצה לשנה,

 101 כוורות או יותר 250 עד 10,000 78

 מדגרה חשמלית 250 למעלה מ־10,000 עד 20,000 156

 מוסך 200 למעלה «־20,000 עד 50,000 469

 מחסן אספקה לבעלי־חיים שמחזורו השנתי למעלה מ־50,000 עד 80,000 938
 בל״י - למעלה מ־80,000 עד 100,000 1562

ת של 16 פ ס ו  עד 50,000 50 למעלה מ־100,000, לכל 1,000, ת
 למעלה מ־50,000 עד 100,000 125 קולנוע 375
ן 150 י מ וסק •-• ב  למעלה מ־100,000, לכל 1,000 נוטפות, קי
ספת של 1.25 בצריף 70  תו

 מונית 160 קייטנה 150
 מכבסה 100 רהיטים 120

לת או צרכניה 200 שיווק פרי הדר וענפי חקלאות 1000'  מכו

לה 2. תהילתו של חוק עזר זוז ביום ט׳ בניסן תשלי׳ד (1 באפריל 1974).  תחי

י 3. על אף האמור בסעיף 3 לחוק העזר העיקרי, ישולם המם לשנת 1974/75 תוך 30 ת מעב ראו  הו

 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם על חשבון המם לשנת
 1974/75 לפי חוק העזר העיקרי ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 השם 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאבךיהודה (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ה—
 1975״.

׳ ב ר ו נ ר  נתאשר. מ
 כ״ד בכסלו תשל״ה (8 בדצמבר 1974) ראש המועצה המקומית אבן־יהודה

 (חמ 8/2)

י נ ז ל ח א כ י  מ
 שר הסעד

 ממלא מקום שר הפנים

ת 3284. י״א בשבט תשל״ה. ו>23.1.107 ו ו התקנ ׳ נ  734 קו



 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 945ו

 חוק עזר לאום אל־ פחם בדבר מס עסקים

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

 עזר זה:

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  1. במקום התוספת לחוק עזר לאום אל־פחם (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״א— ה
(להלן — חוק העזר העיקרי), יבוא: 3 1961 

 ״חוסמת

 בתוספת זו ״מסחר בסיטונות״ — הפעולה הכללית של קניה בצורה ובכמויות חשו
 בות, החסנה כדי להבטיח הספקה ומסירה שנית למעבדים תעשייתיים, לצרכנים מקצועיים,

 לסוהרים קמעוניים, למעט הספקה לצרכנים עצמאיים.

 שיעורי המס לשנה

 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות

 עם חמור 20

 בטנדרים, לכל טנדר —

 עד 750 ק״ג - 36

 למעלה מ־750 ק״ג 57

נית בנזין 86  במכו

נית דיזל 215  כמכו

 חייט —

 לפי אופנה אירופית 72

 לפי אופנה ערבית 36

 חנות למכירת —

 בגדים 58

 בגדים משומשים - 14

 בדים 50

 דגים 43

 חמרי בנין 43

 המרי בנין ישנים 36

 המרים וכלים חקלאיים . 72

 ירקות או פירות —

 בסיטונות 215

נות 36  בקמעו

 לחט 72

רות  תיאור המלאכה או העסק המס בלי

 אטליז 43
 אספקת חשמל 1500
 בית־בד 107

 בית־קפה —

 עש טלוויזיה 72
 בלי טלוויזיה - 43

 בנק או סניף בנק 1430

 גידול בקר, לכל ראש 6
 גידול צאן, לכל ראש —

 כבשים - 1
 עזים 1

 גלידה — תעשייה 86
בלת נוסעים —  הו

 במונית בנזין 72
נית דיזל 100  במו
נית דיזל 215  במכו

 הובלת משא —
 בגמלים, לכל גמל י 7
 בפרדים או סוסים, לכל ראש 7
 בחמורים, לכל ראש 4

 בעגלה —
 עם סוס או פרד 29

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

ם׳ 1, מם׳ 1154, עמ׳ 115; ס״ח 485 תשכ״ז, עמ׳ 2; ס״ח תשל״ד, עמי 144.  2 ער 1945, תו

 3 ק״ת תשכ״א, עמי 1328; תשכ״ז, עמ׳ 356; תשל״ג, עמ׳ 846.



 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 ספר 72
 מערבל בטון 143

 נגריה —
 מיכנית 215
ת 57 י מ י  בלתי מ

 נפט, מכירה —
 עם משאבה 108
 בלי משאבה 43

 סוכן ביטוח 143

 סנדלר —

 ייצור נעליים 43
 תיקונים —

 במכונה 21
 בלי מכונה 14

 עורך־דין 143
 פחח 21

ות 286 י נ  פחח למכו
 קבלן או קבלן משנה 260
 קולנוע 100
 קיוסק לגזוז 21

 קומפרסור — עבודה 143
 רהיטים מכירה ~ 36

 רופא 100
 שרברב 57

 שירות אוטובוסים המקיים תחנה להעלאת

 נוסעים בתחום המועצה 1430

ת דלק 143״.  תחנ

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 מכולת —
 בסיטונות 215

נות —  בקמעו
ת 36 חו  עד 100 לקו
ת 72 חו  101 עד 200 לקו

ת 108 חו  למעלה מ־200 לקו
 מכשירי רדיו וצרכי חשמל 108
 ספרים 36
פות 43  עו
 פחם 43
 פלאפל 21

 כל־בו 108
 טרקטור —

 עד 40 כ״ם 107
 למעלה מ־40 כ״ם 143
 ייצור בלוקים 143
 ייצור המרי ניקוי 72

 כיבוי סיד 108
 מאפיה —

 בלי מכירת לחם במקום 57
 עם מכירת לחם במקום 72

 מגהצה או מכבסה 36
 מהנדס או מודד 143
ניות ולסיכה 143  מוסך ׳לתיקון מכו
 מחצבה 429

 ממתקים — תעשייה או מכירה 72 •
 מסגרות 107
 מסעדה 36

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

 הוראות מעבר 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לפי חוק עזר זה

 בשנת 1974/75 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.

 השם 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאום אל־פחם ומס עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ה—
. ״ 1 9 7 5 

ח מ ד מ ו צ ט פ א ד א ו ד מ ח א מ י ד ו  נתאשר. מ
 י״ט בכסלו תשל״ה (3 בדצמבר 1974) ראש המועצה המקומית אום אל־פחם

 (חמ 8/2)

י נ ז ל ח א כ י  מ
 שר הסעד

 ממלא מקום שר הפנים



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

 חוק עזר לטירת־ כרמל בדבר מס עסקים

, וסעיף 3 לפקודת 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקו
נה המועצה המקומית טירת־כרמל חוק , מתקי  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 עזר זה :

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  1. במקום התוספות לחוק עזר לטירת־כרמל (מס עסקים מקומי), תשכ״ח—1967 י• ה
א: בו  (להלן — חוק העזר העיקרי), י

 ״תוספת
 שיעורי המס לשנה

ר המלאכה או העסק המס בלירות או ר המלאכה או העסק המס בלירות תי או  תי
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7500 
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4000 
5000 

 מ־4 עד 6
 נדד עד 10

 מ־11 עד 20
 מ־21 עד 40

 מ־41 עד 100
 מ־101 עד 150
 למעלה מ־150

 בית חרושת או בית מלאכה שאין משתמשים
 בו בכוח מיכני המעסיק עובדים לרבות

 הבעלים —
 עד 3

 לכל מועסק נוסף
ת או המרי רפואה, לסי מספר פו  ייצור תרו

 העובדים המועסקים —
 עד 3

. ר ת ו  4 או י
 ייצור נרות —

 עד 3 עובדים
 למעלה מ־3 עובדים

 ייצור והספקת בטונים מוכנים לבניה
 ייצור סוכריות, ממתקים, שימורי דגים או
ת  פירות וירקות, המעסיק עובדים לרבו

 בעלים —
 עד 5

 מ־6 עד 10
 מ־11 עד 20
 מ־ 21 עד 40
 יי־ 11 עד 80
 81 או יותר
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350 
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 אוטובוסים, שירות עירוני או בין־עירוני
ות או נשפים נ  אולם לחתו

נות בשנה —  אטליז, שמוכרים בו בשר לפי טו
 עד 5

 למעלה מ־5
 אספקת גז לבישול או לחימום, לפי מספר
 הלקוחות, ובלבד שכאשר הגז מסופק למט
 בח משותף ייחשבו כל חמש נפשות כלקוח

 אחד —
 עד 1000 לקוחות,

 לכל 100 או חלק מהם
 למעלה מ־1000 לקוחות,

 לכל 200 נוטפים או חלק מהם
 אספקת חשמל

 אספקת מים

 אולם לריקודים, דיסקוטק, מועדון לילה
 או בר

 בנק — משרד או סניף, לפי מספר המועסקים •
 עד 4

 מ־5 עד 8
 מעל 8

 ביטוח —
 סוכן עם משרד

 סוכן במקום אחר
 בית מרקחת

 בית ספר לריקודים, ריתמיקה או התעמלות
 בית חרושת או בית מלאכה מיכני המעסיק

ת בעלים —  עובדים לרבי
 עד 3

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

ת 1, מס׳ 1436, עמ׳ 115; ס״ח 485, תשכ״ז, עמ׳ 2; ס״ח תשל״ד, עמ׳ 144. פ ס ו  2 ע״ר 1945, ת

 3 ק״ת תשכ״ח, עמ׳ 286; תשל״ב, עמ׳ 553.
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ת ו ר י ל  תיאור המלאכה או העסק ד,מפ ב

 טבק או סיגריות 50

 טכסטיל 150

 ירקות וסירות —
 דוכן 60

נות 150  בקמעו
 בסיטונות 4000

 כל־בו 200

 כלי־בית 100

 כלי נגינה 100

 כלי זכוכית 100

 מכשירי כתיבה וספרים 100

 ממתקים ומעדנים 100

 מכולת ששטחה במ״ר —
 עד 25 י 100
 מ־26 עד 50 200
 למעלה מ־50 500

 מכולת עם ירקות ופירות, ששטחה במ״ד —
 עד 25 150
 מ־26 עד 50 250
 למעלה מ־50 550

 מכולת בסיטונות 1500
 מספוא 100
 נפט 50

 נעלים 600
 עופות 100
 פלפל 50

 טירות מיובשים וגרעינים 100
 פרפומריה ותכשירים קוסמטיים 150
 פרחים, צמחים ועציצים 50

 צרכי ספורט 100
 צלם וצרכי צילום 300
 צמר וצרכי סריגה 60

 צעצועים, ריהוט לילדים 100
 צרכי חשמל בלבד 300
 קונדיטוריה 100
 קפה — קלייה, טחינה או מכירה 100
 רהיטים 500
 רהיטים משומשים 50

 רדיו, טלויזיה ומכונות כביסה 600
 שמיכות ושטיחים 200
 תכשיטים 150
 תיקון מזורות וארנקים 70

 מזנון —
 ללא רשיון למכירת משקאות משכרים 150
 עם רשיון למכירת משקאות משכרים 200

 מסעדה או בית קפה —
 ללא רשיון למכירת משקאות משכרים 300
 עם רשיון למכירת משקאות משכרים 500

רות ר המלאכה או העסק המס בלי או  תי

 ייצור בלוקים או לבנים 1000
 ייצור נעליים 300

 ־ דודי שמש —
 התקנה 120
 ייצור 300

 דיר צאן או עזים שיש 'בו 10 ראש לפחות,
 לכל ראש 2

 הובלה —
 לכל מכונית, טנדר, אוטו למשא או הסעת

 נוסעים —
 עד 3 טונות 200
 למעלה מ־3 טונות 300
 מונית 150
 מחפר, מכבש, טרקטור, מזלג וכיוצא באלה 300

פרת —  חייט או תו
 שאינם מעסיקים עובדים שכירים 75

 המעסיקים עובדים שכירים 150
 מאפיה מיכנית —

 בעלת תנור אחד 300
 לכל תנור נוסף 100

 מאפיר, לא מיכנית —
 בעלת תנור אחד 150
ר נוסף 50 ו  לכל תנ

 מאפיית עוגות או כעכים 150
 מוסך לתיקון מכיניות —

 עד 3 עובדים לרבות בעלים 800
 למעלה מ־3 עובדים 1000
 איפניים 100
 מכבסה אוטומטית׳ 250
 מכבסה שאינה אוטומטית 120
 מקום לקבלת כביסה 50
so משתלה, לכל 100 מ״ר או חלק מהם 

 משחטת עופות או מריטתם 100
 מרפאת שיניים 200
 מכירת אופניים או חלקיהם 100
 תיקון אופניים 50

 אופטיקאי 100
 ארנקים או מוצרי עור 100
 בושם, תמרוקים או צרכי קוסמטיקה 150
 בגדים מוכנים (קונפקציה) 200
 בגדים משומשים, מכירה וקניה 100
 גלנטריה 100

 גרוטאות, ברזל — מכירה או קניה 1000
 דגים 120
 הלבשה לגברות 200
ן 100 ו ק י  וילונות, מכירה או ת

 חמרי בנין 1200
 חומר חיטוי 150
 חלב ומוצרי חלב 50
 חפצי חן ומזכרות 70
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המט בלירות

 צבעות, זגגות, מסגרות, מכונאות, נגרות,
 עבודות עפר, שירותי נקיון, עבודות בנין
 וכיוצא באלה, ושהיקף עבודתו בתחום

 מספרה —
 לגברים, לכל כסא 50

 לגברות, לכל כסא 100
 מרפדיה 60

 מהנדס או ארכיטקט 200
 מודד '״ 150

 מתווך דירות או קרקעות —
 עם משרד 200
 במקום אחר 100
 סלון ליופי, פדיקור 200
 סנדלר 40

ות למכירת כלי רכב או מנועים י 1000 כנ  סו
ות למכירת מוצרי מזון או משקאות כנ  סו

 משכרים 500
 עגלון עם בהמת עבודה —

 אחת 50
 שתיים 60

ן 200 רךדי  עו
 עיבוד עורות או מעיים 2000

 פחח 50
 צבע —

 שאינו מעסיק עובדים 60
 המעסיק עובדים 100
 צורף 50
 צלם 50
 צייר שלטים 50

 קבלן או יקבלן משנה המבצע בתחום המועצה
 עבודות סלילת כבישים, מדרכות, הנחת
 קווי מים, ביוב, הסקה מרכזית, חשמל,

 2. הוראת סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1974/75, והוא הוראות מעבר
 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 המם לפי חוק

k עזר זה. י 

 3. תחילתו של חוק עזר זה ביום ט׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974). • תהילה

ג ״  4. על אף האמור בסעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחוייב אדם בשנת הכספים 1974/75, ם
 בשל כל מקום שבו הוא עוסק במלאכה או בעסק כאמור באותו סעיף, בסכום נוסף העולה

5 מההפרש שבין חמשת אלפים לירות לבין סכום המס שהוטל בחוק עזר זה. 0  על %

ם ש  5. לחוק -עזר זה ייקרא ״חוק עזר לטירת־כרמל (מם עסקים מקומי) (תיקון),, תשל״ה— ה
 1975״.

 המועצה לשנה בלירות היא —
 עד 3000 100
 למעלה מ־3,000 עד 5,000 200
 למעלה מ־5000 עד 10,000 300

 למעלה מ־10,000, לכל 1,000 לירות
 או חלק מהם 30

 קיוסק —
 למכירת גזוז בלבד 40
 עם גלידה או ממתקים 70

 קולנוע —
 שמספר מקומות הישיבה בו —

 עד 300 300
500.-  למעלה מ־300 עד 700

 למעלה מ־700 1000

 רוכל 80
 רפת, לכל ראש בקר 20

 רופא, רופא שיניים 250
 תחנת שאיבה להעברת דלק 1500
 תחנת דלק 3000

 שען 40

 שרברב או חשמלאי 100

 תעשיית בלוקים, לבנים, רעפים, מרצפות,
 מדרגות וחמרי בנין אחרים —

 בהנעה מיכנית 2000
 ללא הנעה מיכנית 1000״

ה ב ר ז נ י נ ו  י
 ראש המועצה המקומית טירת־כרמל

 נ תאשר.
 כ״ד בכסלו תשל״ה (8 בדצמבר 1974)

 (חמ 8/2)

י נ ז ל ח א כ י  מ
 שר הסעד

 ממלא מקום שר הפנים
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 נקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר ליבנה בדבר סימון רחובות ולוחיות־ מספר לבנינים

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

 ניפוי 1. חוק עזר ליבנה (שמות לרחובות ולוחיות־מספד בבניגגה), תשכ״ז—1967 2 —
 בטל.

 השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליבנה (סימון רחובות ולוחיות־מספר לבנינים)
 (ביטול), תשל״ה—1975״.

 נתאשר. מ א י ד ש י ט ר י ת
 י״א בכסלו תשל״ה (25 באוקטובר 1974) ראש המועצה המקומית יבנה

 (חמ 8/8)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

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

 2 מ״ ת תשכ״ז, עמי 3397.

 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 חוק עזר לכפר־כמא בדבר מס עסקים
 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית כפר־כמא חוק  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 עזר זה:

(להלן — ׳  י. במקום התוספת לחוק עזר לכפר־כמא (מם עסקים מקומי), תשכ״ב—1962 3
 חוק העזר העיקרי), יבוא:

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  ה

 ״תוספת
 שיעורי המס לשנה

 ״סוג א״, ״סוג ב״ ו־״סוג ג״ — דרגת העסק כפי שקבעה המועצה לצורר חוק

רות  תיאור המלאכה או העסק המס בלי

1200 

1500 

450 

75 

400 

60 

 מ־30 עד 50

 למעלה מ־50

 בית חרושת לבלוקים

 בית קפה

 בנק או סניף בנק

 בנאי שאינו קבלן

 עזר זה.
רות  תיאור המלאכה או העסק המס בלי

225 

1500 

60 

300 

800 

 איסוף חלב ושיווקו

 אספקת חשמל

 אטליז

 בית חרושת או מפעל המעסיק עובדים

 עד 10 עובדים

 מ־11 עד 30

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

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

 3 ק״ת תשכ״ב, עמ׳ 1597; ק״ת תשכ״ז, עמי 438; תשל״ב, עמ׳ 885.
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ר המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות או  תי

 מכירה בסיטונות 90

 כלי חשמל — מכירה ותיקון 90

 כלי חקלאות — מכירה ותיקון 110

 כריית חומר בזלת (חזריה), לכל מטר

 מעוקב בשנה 0.15

 משקאות קלים —

נות 70  מכירה בקמעו

 מכירה בסיטונות 110

 מחצבה י 1500

 מספרה 45

 מוכר נפט 60

 מסעדה 60

 מסגר עצמאי 70

 משווק ירקות 225

 נגר עצמאי 60

 סוחר בהמות 45

 סנדלר 40

 עורך־דין 0*1

 פחח 40

 צלם 60

ת דלק 90  תחנ

 קבלן או קבלן משנה המבצע עבודות חק

 לאיות, עפר, בנין, חפירה, חריש, סיקול,

 ניקוז, ביוב, קידוח, סלילת כבישים או

חת קווי מים,  י מדרכות, הכשרת קרקע, הנ
 ריצוף, נגרות או כל עבודות כיוצא באלה,

 שהיקף עבודתו בתחום המועצה כולל

 המרים לשנה בלירות הוא —

 עד 5,000 90

 למעלה מ־5,000 עד 10,000 150

וספות או חלק מהן 150  לכל 10,000 נ

 קולנוע 110

 השכרת ציוד חקלאי מסוג קומביין 75

 רופא 70

 שרברב 50

 שירות אוטובוסים 1200״

 בנאי לגדרות ותיקוני בנין בלבד 45
 גידול בקר — לכל ראש שגילו משנה אחת

 ומעלה 8

 גידול צאן — לכל ראש שגילו מששה חדשים
 ומעלה 3

נות 50  גלידה — מכירה בסיטו

נות 40  דגים — מכירה בקמעו

 דודי שמש, אספקה והתקנה 110

 הובלה —
ות וטנדרים —  מכוניות, מסחרי

 עד 750 ק״ג 60
 למעלה מ־750 ק״ג 90

נית —  מכוניות משא, לכל מכו
 עד 3 טון 110
 למעלה מ־3 טון 140

 מכוניות משא דיזל, לכל מכונית —

 עד 10 טונות 170
 למעלה מ־10 טונות 250

, לכל מונית 100 ן  מוניות בנזי

ות מכולת —  חנ
ג א 75  סו
 סוג ב 45
 סוג ג י 30

 חנות —
 למכירת המרי בנין 90

רת המרי חקלאות 110 י  למכ

 למכירת ספרים ומכשירי כתיבה 75
 למכירה מלבושים ובדים 75
 כל־בו 75
 חשמלאי 70

 טחנת קמח 150
 טפסן 70

 טייח 70
 טרקטור —

 עד 50 כ״ם 45
 למעלה מ־50 כ־׳ם 90

סירות —  ירקות ו
נות 70  מכירה בקמעו

לה  תחי

ר ב ע ת מ ראו  הו

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

 3. הוראות מעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס 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 1974/75 ייחשב כאילו שולם על חשבון

 המם לפי חוק עזר זה.

n a 1 ?,3.1.1975 ,ט תשל״ה ב ש ת 3284, י־״א ב ו נ ק ת ץ ה ב ו  ק



ם 4. לחוק עזר זד. ייקרא ״חוק עזר לכפר־כמא (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ד.— ש  ה

 1975״.

 נתאשר. פ ו א ד צ ו צ ח א
 י״ט בכסלו תשל״ה (3 בדצמבר 1974) ראש המועצה המקומית כפר־כמא

 (וזמ 8/2)

י נ ז ל ח א כ י  מ
 שר הסעד

 ממלא מקום שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 חוק עזר למרום־ הגליל בדבר מס עסקים

, וסעיף 3 לפקודת 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
, מתקינה מועצה אזורית מרום־הגליל חוק  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר למרום־הגליל (מס עסקים מקומי), תשכ׳יא—1960 3
 (להלן — חוק העזר העיקרי), יבוא:

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  ה

 המס בלירות

 ״תוספת
 שיעורי המס לשנה

 המס בלירות תיאור המלאכה או העסק

 נגריה, מסגריה או בית מלאכה המעסיק יותר
 מאיש אחד 94
 מחצבה, לכל מטר מעוקב של תפוקה 0.22

ה ובין ת  קבלן או קבלן משנה — בין לפי ח
 באופן אחר — לעבודות בנין, צבעות,
 קידוח, עפר, סיוד, טיוח, להקמת שלדי
 בטון, לאינסטלציה סניטרית או חשמלית,
 לחריש, לעבודות ציבוריות, לנגרות, למסג
 רות, לזגגות, להכשרת קרקע, להנחת קווי
 מים, לגידור ולכל עבודות כיוצא באלה,
 שהיקפן לשנה בלירות בתחום המועצה —

 עד 5,000 • 75
 למעלה מ־5,000 עד 10,000 150
 למעלה מ־10,000 עד 20,000 225
 למעלה מ־20,000 עד 50,000 750

 למעלה מ־100,000 עד 250,000 2250
 למעלה מ־250,000 עד 350,000 3000
 למעלה מ־350,000 4500

ר המלאכה או העסק או  תי

562 
131 
188 

1125 
38 

94 
450 

1125 

37 
94 

337 

675 

 מאפיה המספקת לחם לישוב מישובי האזור
 חנות, צרכניה או סניף של צרכניה

 מסעדה
ת  שיווק או קניות תוצרת חקלאית לרבו

 שיווק טבק וקנייתו
 קיוסק

ת טרקטורים, לכל טרקטור —  תחנ
 עד 100 כ״ס

 מעל 100 כ״ס
 שירות אוטובוסים ציבורי

 שירות להובלת משאות, לכל טנדר או
 משאית, לפי טונות —

 עד 3
 למעלה מ־3 עד 8

 למעלה מ־8
 אולם המשמש להופעות אמנותיות או להצגות
 קולנוע תמורת תשלום מתושבים שאינם

 בני המקום

וסח חדש 9, עמ׳ 256-. ת ישראל, נ נ  דיני מדי
 : עייר 1945, תום׳ 1 מס׳ 1436, עמי 115; ס״ח 485, תשכ״ז, עמי 2; תשל״ד, עמי 144.

 : ק״ת תשכ״א, עמי 513; תשכ״ח, עמי 291.
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק

 אחד —

 עד 1,000 לקוחות, לכל 100 או חלק מהם 37
 • למעלה «־1,000 לקוחות, לכל 200 נוס־

 פים או חלק מהם 52

ת דלק או ספק דלק 450״.  תחנ

 אספקת חשמל 2625
 עסק של פיתוח כלכלי או חקלאי י ומפעל

 תעשייתי מכל סוג 187
 תחנת גז לבישול או חימום, לפי מספר הלקו
ת — ובלבד שכאשר הגז מסופק למטבח  חו
 משותף ייחשבו כל 5 נפשות כלקוח

 תחילה

 הוראות מעבר

 2. תחילתו של חוק עזר זה ביום 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 30 יום מיום פרסום חוק• עזר זה ברשומות! אולם כל סכום ששולם לפי חוק
 העזר העיקרי על חשבון המס לשנת 1974/75, ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי

 חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למדום הגליל (מס עסקים מקומי) (תיקון),
 תשל״ה—1975״.

ש ו ד ן ק ו ע מ  ש
 ראש המועצה האזורית מרום־הגליל

 נתאשר.
 כ״ה בחשון תשל״ה (10 בנובמבר 1974)

 (חמ 8/2)

 י ו ס ף ב ו ר ג
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר למגאר בדבר אגרת תעודת אישור

, מתקינה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות
 המועצה המקומית מגאר חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה — הגדרות

 ״המועצה״ — המועצה המקומית מגאד!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהסמיכו בכתב ראש המועצה.

 2. המבקש מאת ראש המועצה תעודה, אישור תעודה או קיום תעודה, ישלם למועצה אגרת תעודה
 אגרה בשיעור שלהלן:

 לירות

10 
5 
3 

 (1) בעד תעודה הדרושה בכל עניו הנוגע לקרקעות
 (2) בעד תעודה אחרת

 (3) בעד העתק מתעודה

n ^ ני 

ת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256. נ  1 דיני מדי
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 3. ראש המועצה רשאי ליתן תעודה, לאשרה או לקיימה, בלי כל תשלום או בתשלום
 מופחת, כשהמבקש הוא עני או מוסד לצרכי צדקה, תרבות, חינוך או דת, שמטרתו אינה

 הסקת רווחים.

 4. חוק עזר למגאד (אגרת תעודת אישור), תשכ״ג—1963 ־ — בטל.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגאר (אגרת תעודת אישור), תשל״ה—1975״.

 הנחה ופתור
 מתשלום

 ביטול

 השם

א נ ם ם ג  ק א ס
 ראש מועצה מקומית מגיא ר

 נתאשד.
 י׳ בכסלו תשל״ה (24 בנובמבר 1974)

 (חמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 ° ק״ת תשכ״ג, עמ׳ 1750.

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לשבי־ ציון בדבר אגרת תעודת אישור

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקינה המועצה
 המקומית. שבי־ציון חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר .לשבי־ציון (אגרת תעודת אישור), תשל״א—1971 =,
 יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף 3)

ה ר ג א ר ה עו  שי
ת רו י  בל

20 

10 

 5״.

 א. תעודה —

 1. בענין הנוגע למקרקעין או למבנה
 2. בכל ענין אחר

 ב. העתק תעודה

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשבי־ציון (אגרת תעודת אישור) (תיקון),
 תשל״ה—1975״.

ספת  החלפת התו

ד ו ל ס ב נ  ה
 ראש המועצה המקומית שבי־ציון

 נתאשר.
 ר׳ בטבת תשל״ה (18 בדצמבר 1974)

חמ 8/6) ) 

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הפנים

ש 9, עמי 256. ד סח ח ו ת ישראל, נ נ י ד י מ נ י  1 ד

י 935. ת תשל״א, עמ ״  2 ק
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 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 945 ז

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ר ב מ ת ק עזר ל ו  ח

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות1
 :הרשויות המקומיות ־(מם עסקים), 21945, מתקינה המועצה האזורית תמר חוק עזר זה:

4 ף י ע ס ן ו ק י  1. בסעיף 4 לחוק עזר לתמר (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ה—1974 יי, במקום ת
 ׳״בחוק העזר העיקרי״ יבוא ״בחוק עזר זה״.

ם ש  2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתמר (מס. עסקים מקומי) (תיקון מס׳ 2), ה
 תשל״ה—1975״.

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

וסח חדש 9, עמי 256. ת ישראל, נ נ  1 דיני מדי

 2 ע״ר 1945 תוס׳ 1 מסי 1436, עמי 115; ס״ח תשכ״ו, עמי 2¡ תשל״ד, עמ׳ 144.

3 ק״ת 3244, תשל״ה, עמי 219. 1 

 נתאשר.
 •ב״ז בטבת תשל״ה (10 בינואר 1975)

 י ו ס ף ב ו ר ג
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר ניקוי מדרכות על ידי המועצה המקומית עומר

 בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקומיות י, אני׳ מודיע כי המועצה
 המקומית עומר אימצה את חוק העזר לדוגמה למועצות מקומיות (ניקוי מדרכות),

.  תשל״ד—1974 2

ג ר ו ף ב ס ו  ד׳ בטבת תשל״ה (18 בדצמבר 1974) י
 (חמ 65233ל)

 שר הפנים
ת ישראל, נוסח חדש 9, תשב״ה, עמי 256; ס״ח תשל״א, עמי 36. נ י מדי נ  די

 ק״ת תשל״ד, עמי 756.

 אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר ניקוי מדרכות על ידי המועצה המקומית חורפיש

 בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקומיות־1, אני מודיע כי המועצה
 המקומית חורפיש אימצה את חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (ניקוי מדרכות),

.  תשל״ד—1974 2

ג ר ו ף ב ס ו  י׳ בטבת תשל״ה (24 בדצמבר 1974) י
) שר הפגימ ד 6 5 0 1 ט 5 ״ < 

ופח חדש 9, עמי 256; סייח 614; תשל״א, עמי 36. נת ישראל, נ י מדי נ  1 די

 2 ק״ת תשל״ד, עמי 756.
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 נקודת המועצות המקומיות
ם י ע ג פ ק מ ו ל סי ה ו א ו ר ב ר ת ב ד גמה ב ק עזר לדו ו  אימוץ ח

. ה ב י י ת ט י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ל ידי ה  ע

 בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקומיות י, אני מודיע כי המועצה
 המקומית טייבה אימצה את חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (תברואה וסילוק

 מפגעים), תשל״ב—1972 ?

ג ר ו ף ב ס ו  ד׳ בטבת תשל״ה (18 בדצמבר 1974) י
0 שר הפגים 6 5 2 2 מ 5 ״ ) 

ת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256; ס״ח 614; תשל״א, עמי 36. נ י מדי נ  1 די

 2 ק״ת תשל״ב, עמי 1220.

ם י ע ג פ ק מ ו ל סי ה ו א ו ר ב גמה בדבר ת ק עזר לדו ו  אימוץ ח

ה מ י ד ת ק י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ל ידי ה  ע

, אני מודיע כי המועצה  בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקומיות י
 המקומית קדימה אימצה את חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (תברואה וסילוק

 מפגעים), תשל״ב—1972 ?

 י׳ בטבת תשל״ה (24 בדצמבר 1974)
 (חמ 765233)

ת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256; ס״ח 614; תשל׳׳א, עמי 36. נ י מדי נ  1 די

 2 ק״ת תשל״ב, עמי 1220.

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

ר בבנינים פ ס ות־ מ לוחי ת ו ו ב ן רחו גמה בדבר סימו ק עזר לדו ו  אימוץ ח

מר ח עו י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ל ידי ה  ע

 בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקומיות ? אני מודיע כי המועצה
 המקומית עומר אימצה את חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (סימון רחובות ולוחיות־

 מספר במינים), תשל״ב- 972! 2

 ד׳ בטבת תשל״ה (18 בדצמבר 1974)
מ 765225) ה ) 

׳ 256; ס״ה 614; תשל׳׳א, עמי 36. מ ש 9, ע ד וסה ח , נ ת ישראל נ י ד י מ נ י  י ד
, עמי 912. ב ת תשל״ ״  2 ק

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

ה, 23.1.1975 ט תשל״ ב ש א ב ׳ ת 3284, ״ ו נ ק ת בץ ה  קו

, ירושלים: ה ל ש מ מ  נדפס בדפוס ה

746 

ר 288 אגורות  המחי




