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 חוק מועצת הפירות (״צוד ושיתק)/ תשל״ג-1973
ל פירות בלת ש להו וק ו ו ר לשי ד ס ר ה ב ד ם ב י ל ל  כ

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 11, 26, 27, 29 ו־30 לחוק מועצת הפידות (ייצור
 ושיווק), תשל״ג—1973 נ (להלן — החוק), ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, קובעת

 מועצת הפירות (להלן — המועצה), כללים אלה:

 הגדרות 1. בכללים אלה —

 ״פירות״ — כל מיני פירות המפורטים בתוספת לחוק !

 ״שיווק׳׳ — סחר של פידות בסיטונות והעברה לאחר בכל דרך מדרכי העברה של
 בעלות או של החזקה בהם!

 ״משווק מורשה״ — אדם שהמועצה הרשתה אותו לשמש במשווק מורשה על פי כללים
 שלפי החוק!

 ״תעשיין״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו הוא ייצור מוצרי פירות!

 ״מגדל״ — אדם העוסק בייצור פירות או אגודה שיתופית שחברים בה עוסקים בייצור
 פירות! הוחכרו מטעי פירות — החוכר,• נמכרו יבולי פירות על העץ — קונה

 היבולים!

 ״מוביל״ — אדם העוסק בהובלת פירות בתמורה או ללא תמורה!

 ״קמעונאי״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו הוא מכירת פירות לצרכן!

 ״.בית־קירור״ — מקום המשמש להחסנת פירות לשם איסומם בקור!

 ״תעודת משלוח״ — תעודה בטופס שסיפקה המועצה לענין כללים אלה.

ק 2. (א) מגדל חייב לשווק את הפירות שלו, למעט פידות על העץ, למשווק מורשה ו ו י ש  הסדרת ה

 או למועצה בלבד.

 (ב) סעיף קטן (א) לא יחול על כמות סבירה של פירות לצריכה עצמית של
 המגדל.

 (ג) מגדל חייב להודיע למועצה, כפי שתדרוש המועצה מפעם לפעם, על טפסים
 שסיפקה המועצה, את כמויות הפירות לפי מינים וזנים שלפי תחזיתו הוא עשוי לאסוף!
 לא יאוחד משבעה ימים לאחר אסיף חפירות, או כפי שתדרוש המועצה, על המגדל

 להודיע למועצה את כמויות חפירות לפי מינים וזנים שאסף.

 (ד) היו הפירות בשיווק המועצה בלבד, לפי כללים שלפי החוק, על המגדל
 לנהוג כפירות אלה לפי הוראות המועצה.

 (ה) מגדל שמכר פירות על העץ, חייב להודיע על כך למועצה בדואר רשום
 לא יאוחר משבעה ימים מתאריך המכירה, ובהודעה זו עליו לכלול את שם הקונה, מענו,

 מספד תעודת הזהות שלו, שטח המטע, מיני חפירות ותנאי המכירה.

 1 ס״ח תשל״ג, עמי 310.



 על ההובלה
 3. (א) לא יוביל אדם פירות ולא יעבירם ממקום למקום ולא ישווק אדם סיתת, דרכי הפיקוה

 אלא אם יש בידו תעודת משלוח המתייחסת לאותם פירו ת שהפרטים לגביהם מולאו
 בהתאם להוראות כללים אלה.

 (ב) כל משלוח של פירות שנקנו ממשווק מורשה, ילווה בחשבון מכירה של
 המשווק המורשה, ודינו של חשבון המכירה לגבי אותו משלוח יהיה כדין תעודת משלוח.

 4. תעודות המשלוח יהיו לפי היעדים השונים של המשלוח וממוספרות במספר סידורי; תעודות משלות
ז י ע י  כל תעודת משלוח תהיה מקור ו־4 העתקים. . ו

קף מתן פנקסי י ה  5. (א) המועצה תיתן למשווק מורשה פנקסים של תעודות משלוח בהתאם ל
 , , , . , , תעודת משלוח

 שיווק חפירות שלו בעונה הקודמת ולדו״ח שלו למועצה על השימוש בתעודות המשלוח
 שקיבל, ותחייב את המשווק המורשה בתמורת העלות של תעודות המשלוח שקיבל כאמור.
 ^ (ב) משווק מורשה יתן למגדלים תעודות משלוח לפי הצורך! היה שיווק
 הפירות בידי המועצה, תתן המועצה תעודות משלוח למגדלים ותחריבם בתמורת העלות

 של תעודות המשלוח שקיבלו כאמור.

ל מילוי תעודות ל כ  6. (א) מגדל ימלא באופן ברור ונכון את כל הפרטים בתעודת משלוח ע
ש ו"  העתקיה לגבי כל משלוח של פירות לפי יעדו! בזמן מסירת הפירות למוביל יחתום מ

 המגדל ויחתים את המוביל על כל העתקים של תעודת המשלוח.

 (ב) מגדל, מוביל או משווק מורשה לא יוסיף ולא ישנה שום פרט בתעודות
 המשלוח ולא ישתמש בתעודת משלוח אלא למשלוח אחד אשד לו הוצאה התעודה.

 ו

 (ג) נתגלה צורך לתקן פרט בתעודת המשלוח, תבוטל התעודה על ידי כתיבת
 המלה ״מבוטל״ באותיות גדולות על המקור ועל כל ההעתקים, והמגדל ימלא תעודת
 משלוח חדשה! אם כבר נתלשה התעודה בשעת גילוי הצורך בתיקונה תוצמד התעודה

 המבוטלת לפנקס תעודות המשלוח במקומה, בהתאם למספרה הסידורי.

 7. . המחזיק בתעודת משלוח או בפנקס תעודות משלוח לא יעלימם ולא ישחיתם, שמירת תעודות
ח י ל ש  ולא יעשה בהם שימוש בניגוד לכללים אלה. מ

 |^8. מגדל ימסור למוביל את המקור ושלושה העתקים של תעודת המשלוח ביחד עם מסירת תעודות
 חפירות שאליהם היא מתייחסת. משלות למוביל

 9. מוביל ישא עמו בשעת הובלת פירות את תעודת המשלוח המתייחסת לפירות הצגת תעודת
׳ משלוח ן ן צ ע ו מ ל ה ך ש מ ם ו ג מ י צ  שאותם הוא מוביל והוא יציג אותה בפני מפקח אן נ

 הדרישה.

 10. (א) בשווקים סגורים ימסור המוביל העתק מתעודת המשלוח למפקח של המועצה מסירת תעודת
 או למי שהיא הסמיכה. משלוח למקבל

 חפירות

 (ב) מוביל ימסור את המקור וההעתקים של תעודת המשלוח שבידו ביחד עם
 חפירות.שאליהם היא מתייחסת, למשווק המורשה, לתעשיין, ליצואן או לבעל בית הקירור

 (להלן — מקבל חפירות), הנקוב בתעודת המשלוח.
 (ג) מקבל חפירות יחתום במקום המיועד לכך על כל ההעתקים של תעודת

 המשלוח, יחזיר העתק למגדל והעתק למועצה וישמור ברשותו את המקור.



 11. לא יקבל אדם משלוח של פירות ולא יחזיקם אלא אם נמסרה לו תעודת משלוח
 עליהם בהתאם להוראות כללים אלה ? הובאו לאדם פירות ללא תעודת משלוח או
 משלוח של פירות שאינו מתאים לפרטים הרשומים בתעודת המשלוח, ידווח על כך מיד

 למועצה וינהג כפירות אלה לפי הוראות המועצה.

 פירות שלא ?יפי
 תעודת משלוח

 12. (א) מקבל פירות ירשום ביומן כפי שהורתה המועצה, מיד עם קבלת משלוח
 של פירות, פרטים הנוגעים למשלוח בציון מספר תעודת המשלוח.

 (ב) היומן ינוהל במקור והעתק; המקור יימסר למועצה לפי דרישתה ביחד
 עם העתקי תעודות משלוח שמספריהם נרשמו בו.

 (ג) מקבל חפירות ישמור העתק של היומן ותעודות המשלוח שבידיו במשך
 שנה מיום קבלת פידות ויציגם בפני נציג מוסמך של המועצה לפי דרישתו.

 13. (א) מגדל חייב להחזיר למשווק המורשה את תעודות המשלוח שנותרו בידיו,
 מיד עם סיום שיווק חפירות שלו.

 (ב) המשווק המורשה יחזיר למועצה עד 31 במרס את כל פנקסי תעודות
 המשלוח שקיבל, לרבות פנקסי תעודות משלוח שהתעודות נתלשו מהם לפי הוראות
 כללים אלה, וכן את תעודות המשלוח הבודדות! המועצה רשאית להאריך את המועד

 להחזרתם בשלושים יום נוספים.

 ניהול יומן

 החזרת תעודות
 משלוח למועצה

 14. לא יוציא אדם פירות מבית קירור אלא אם צורפה אליהם תעודת משליח בטופס
 שקיעה המועצה.

 15. מקבל פירות יגיש למועצה מדי יום ביומו או בתום כל תקופה אחרת שהורתה
 המועצה דו״ח על כמויות הפירות שנתקבלו אצלו או במקומות ההחסנה שלו.

 16. עד החמישי בכל חודש יגיש מקבל פירות דו״ ח מרוכז בטופס שקבעה המועצה,
 שבו יפורטו כל כמויות הפירות שנתקבלו אצלו או במקומות ההחסנה שלו בחודש שקדם.

 17. (א) אדם שקיבל תעודות משלוח מהמועצה יפקיד אצלה ערובה בסכום מאה
 לירות לבל תעודה.

 (ב) לא החזיר אדם למועצה תעודת משלוח שקיבל ממנה במועד הקבוע לפי
 כללים אלה- רשאית המועצה לחלט את הערובה לגבי התעודות שלא הוחזרו לפי דרישתה.

 18. כללים אלה אינם באים לגדוע מכוחו של כל דין אחר.

 19. לכללים אלה ייקרא ״כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (הסדר לשיווק ולהובלה
 של פירות), תשל״ה—1975״.

 הוצאת פירות
 מבית קירור

 הגשת דו״ ח יומי

 הגשתדו״ה חודשי

 מתן ערובה

 שמירת דינים
 אחרים

ם מ ו ל כ ו י י  ח
 יושב ראש מועצת הפירות

ב ל ־ ר ם ב י י  ח
 שר המסחר והתעשיה

 נתאשר.
 ג׳ בשבט תשל״ה (15 בינואר 1975)

 (חמ 739937)

ן ז ו ן א ר ה  א
 שר החקלאות



 חוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), תשל״ג-1973
ם בדבר היטלים׳ י ל ל  כ

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 37,36, 38 ו־39 לחוק מועצת חפירות (ייצור ושיווק),
- החוק), קובעת מועצת הפירות (להלן — המועצה), כללים אלה:  תשל״ג—1973 1 (להלן -

 1. בכללים אלה — הגדרות

 ״פירות״ — כל מיני פירות המפורטים בתוספת לחוק!

 ״שיווק״ — סחר של םירות בסיטונות, לרבות העבדתם לאחר בכל דרך מדרכי העברה
 של בעלות או של החזקה!

 ״מגדל״ — אדם העוסק בייצור פירות או אגודה שיתופית שחברים בה עוסקים בייצור
 פירות! הוחכרו מטעי פירות — החוכר! נמכרו יבולי פירות על העץ — קונה

 היבולים!

 ״משווק מורשה״ — אדם שהמועצה הרשתה אותו לשמש במשווק מורשה על פי כללים
 שלפי החוק(

 ״תעשיין״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו הוא ייצור מוצרי פירות!

 ״יצואן״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו הוא יצוא פירות, או מי שפועל מכוחו.

 2. מוטל בזה היטל על פירות שנמסרו לשיווק לאוכלוסיה בארץ, לתעשיה או ליצוא היטל על פידות.
 ועל פירות שנמסרו למועצה.

 3. ההיטל יהיה בשיעורים שלהלן לפי מיני הפירות בלירות לכל טונה של פירות או שיעור ההיטל
 סכום יחסי לחלק של טונה: י

 שיעור ההיטל
 בלירות

 הפרי לכל טונה פירות

 שיעור ההיטל
 בלירות

 הפרי לכל טונה פירות

 אבוקדו 74 שזיף אירופאי, למעט
 אגם 49 מזן שגיב 29
 אנונה 79 שזיף אירופאי מזן שגיב 49
 אפרסמון 9 שסק 8

 אפרסק, נקטרינות 44 שקד ירוק 29
 בננה 63.50 שקד בקליפה 79

 גויאבה 6 שקד מקולף 154
 דובדבן 4 רימון 11
 זיתים מזנים אירופאיים 44 תאנה 4

 חבוש 6 תמר 4 ו־1.8% מהפדיון
 מנגו 104 ברוטו בסיטונות

 מישמש 64 תפוח 49
 ענבי מאכל 29 , פירות ממין אחר

 פקאן 4 (המפורטים בתוספת
 שזיף יפני 24 לחוק) 4

 1 ס״ח תשל״ג, ענ?׳ 310.

 קובץ התקנות 3290, כ״ח בשבט תשל״ה, 9.2.1975 845



 4. מגדל ישלם למועצה את ההיטל באמצעות משווק מורשה, תעשיין או יצואן
 שקיבלו סירות ממנו ובהתאם לכמויות שקיבלו.

 חובת תשלום היטל

 5. משווק מורשה, תעשיין ויצואן ינכו את סכומי ההיטל מהתמורה שעליהם לשלם
 למגדל בעד סירות שקיבלו ממנו, לסי השיעורים הנקובים בסעיף 3.

 6. משווק מורשה, תעשיין ויצואן יעבירו למועצה בשבוע הראשון של כל חודש את
 סכומי ההיטלים שגבו בחודש הקודם בצירוף דין־וחשבון לפי טפסים שהמועצה קבעה לכך.

 7. משווק מורשה, תעשיין ויצואן ינהלו רישום יומי של שיווק פירות ביומן שקבעה
 לכך המועצה, יסכמו מדי יום ביומו את הפדיון משיווק חפירות באותו יום וימציאו

 העתק מדף היומן למועצה לפי דרישתה.

 8. משווק מורשה, תעשיין או יצואן לא יפגר בהעברת סכומי ההיטל למועצה בהתאם ^
 לסעיף 6. י

 9. מגדל ששיווק פירות שלא באמצעות משווק מורשה, תעשיין או יצואן חייב
 בתשלום ההיטל בשיעור שנקבע בסעיף 3 במישרין למועצה במועד האמור בסעיף 6

 ולדווח ולנהל יומן כאמור בסעיפים 6 ו־ד.

 ניכוי מהמגיע
 למגדל

 העברת ההיטל
 למועצה

 ניהול יומן

 איסור פיגור
 בהעברת ההיטל

 תשלום היטל
 .במישרין

 10. (א) מגדל, משווק מורשה, תעשיין או יצואן שלא שילם את ההיטל או שפיגר
 בהעברת כספי ההיטלים בשיעור ובמועד שנקבעו בכללים אלה, רשאית המועצה להוציאו
 מכלל מקבלי התמיכות הכספיות או שלא לקנות ממנו עודפי פירות או שלא להבטיח

 לו מחירי מינימום לפירות שלו.

 (ב) אין באמור בסעיף קטן (א) כדי למנוע מהמועצה לגבות סכומי היטל
 המגיעים לה לפי כללים אלה.

 11. כללים אלה אינם באים לגרוע מכוחו של כל דין אחד.

 12. לכללים אלה ייקרא ״כללי מועצת חפירות (ייצור ושיווק) (היטלים), תשל״ה—
 1975״.

 אי־מתן הטבות

 שמירת דינים
 אחרים

ו כ ל ו ם מ י י  ח
 יושב ראש מועצת הפירות

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י
 שר האוצר

 נתאשר.
 י״ג בכסלו תשל״ה (27 בנובמבר 1974)

 (חמ 739936)

ן ז ו ן א ר ה  א
 שר החקלאות
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 החלפת סעיף 9ב

 ביטול פרק שני 1

 תיקון סעיף 2

 תהילה והוראות
 מעבר

 ״נזילות על
 אשראי

 חוק בנק ישראל, חשי״ד- 1954

ם נזילים י ס כ ר נ ב ד ת ב ו א ר ו  ה

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

 1. במקום סעיף 9ב להוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), תשל״א—21971 (להלן —
 ׳ההוראות העיקריות), יבוא:

 9ב. (א) בסעיף זה —
 ״אשראי רגיל לציבור״ — אשראי בכל צורה שנתן מוסד בנקאי במטבע
 ישראלי, לרבות נכיון שטרות, משיכות יתר וקניית ניירות ערך

 בהסכמים למכר חוזר, אך למעט —
 (1) אשראי שנתן המוסד הבנקאי בקרנות למימון היצוא,
 בקרנות למימון הון חוזר לתעשיה ולחקלאות, ובקרנות
 לאשראי מכוון אחרות שאישר נגיד בנק ישראל או מי

 שהסמיך לכך לענין זה, ואשראי מאושר אחר לפי סעיף 8 !

 (2) אשראי כנגד פקדונות למתן הלוואות כמשמעותם
 בסעיף 6(4)«

 (3) אשראי למדינה *
 (4) אשראי אחר שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך

 לכך לענין זה.
 (ב) נוסף על נזילות החובה מוסד בנקאי לפי סעיפים אחדים
 של פרק זה, חייב מוסד בנקאי להחזיק נכסים נזילים בסכום השווה

 ל־5% מסכום האשראי הרגיל שלו לציבור.״

 2. פרק שני 1 להוראות העיקריות — בטל.

 3. בסעיף 2(ב)(2) להוראות העיקריות, במקום ״המפקח״ יבוא ״נגיד בנק ישראל
 או מי שהסמיך לכך״.

 4. (א) תחילתן של הוראות אלה ביום ב׳ באדר תשל״ה (13 בפברואר 1975).

 (ב) על אף האמור בסעיף 9ב להוראות העיקריות, כמתוקן בהוראות אלה, יהיה
 שיעור נזילות החובה על אשראי רגיל לציבור —

 (1) מיום תחילתן של הוראות אלה עד יום כ״ח בניסן תשל״ה (9 באפריל
! 1% — (1975 

 (2) מיום כ״ט בניסן תשל״ה (10 באפריל 1975) עד יום ד׳ בסיון תשל״ה
3  (14 במאי 1975) — %

 5. להוראות אלה ייקרא ״הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון מם׳ 2),
 תשל״ה—1975״.

ר ב נ ה ז ש  מ
 נגיד בנק ישראל

 י״ד בשבט תשל״ה (26 בינואר 1975)
 (חמ 72215)

 1 ס״ח תשי״ד, עמ׳ 192.

 2 ק״ת תשל״א, עמ׳ 690; תשל״ג, עמ׳ 1737, עמי 1891¡ תשל״ה, עמ׳ 272.
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ן פלקומיי ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 פקודת העיריות
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ן ב ו ל ק ש א ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות י, וסעיף 3 לפקודת הרשויות
 המקומיות (מם עסקים), 1945 מתקינה מועצת עירית אשקלון חוק עזר זה:

 1. בתוספת הראשונה לחוק עזר לאשקלון(מס עסקים עירוני), תשל״ה—1974 3 (להלן —
 חוק העזר העיקרי):

 (1) בפריט 3, במקום ״5,000״ יבוא ״10,000״ 5

 תיקון התוספת
 הראשונה

300 
;"400 

 לכל סניף נוסף או משרד נוסף —
 אט מספד המועסקים עד 5, לכל מועסק

 לכל מועסק נוסף ימעל 5

 (2) . במקום פריט 13 יבוא:

 ״13 בנק, לרבות הסניף הראשי או היחיד
 בתחום העיריה —

 המעסיק עד 15 עובד 5000
 המעמיק למעלה מ־15 עובדים 10000

 (3) במקום פריט 48 יבוא: ״חשמל — יצור או אספקה 10,000״ !

 (4) בפריט 80׳ במקום ״5000״ יבוא ״10,000״ ?

 (5) במקום פריט 115 יבוא : #

2000 
2800 
3800 
4800 
5000 

 10000״

 דות או במינים לרבות התמרים, המגרש
 וכל מכוס אחר שהושקע בקשר לעבודות
 ובנינים ושה יק ף עבודתו בתחום העיריה

 בשנה בלירות הוא —
 עד 300,000

 למעלה מ־300,000 עד 400,000
 למעלה מ־400,000 עד 500,000
 למעלה מ־500,000 עד 600,000

 , למעלה מ־600,000 עד 1,000,000
 למעלה מ־1,000,000

 ״קבלן אי קבלן משנה המבצע עבודות בתחים
 העיריה, או יוזם עבודות בתחומה, של סלי
 לת כבישים, מדרכות, עפר, הנחת צינורות
 ביוב, התקנת קווי מים, הסקה מרכזית,
 אינסטלציה סניטרית, חשמל, צבעות, סיוד,
 זגגות, מסגרות, מכונאות, נגרות, ריצוף,
 גינון, עבודות קידוח, הובלה, עבודות ציבו
 ריות, נקיון או איסוף אשפה, הדברת מזי־
 קימ, בניית בתים או דירות למכירה או להש
 כרה, ארגון בנייה, או שאר עבודות כיוצא
 באלה, לפי הסכום הכולל שהושקע בעבו־

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

 3. 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.

 4. הוראות סעיף 3 לחוק עזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1974/75 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.

 תהילה,

 הוראות מעבר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמ׳ 115.

 3 ק״ת תשל״ה, עמ׳ 93.



 5. לחוק עזר זד. ייקרא ״חוק עזר לאשקלון (מס עסקים עירוני) (תיקון), תשל״ה— י־««
 1975״.

 נתאשר. א ה ר ו ן ח י י ב י
 י״ח בטבת תשל״ה (1 בינואר 1975) ראש עירית אשקלון

 (חפ 8/2) י

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד דרה ב ק עזר לג ו  ח

, וסעיף 3 לפקודת 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
, מתקינה המועצה המקומית גדרה, חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1. במקום התוספת לחוק עזר לגדרה (מס עסקים מקומי), תשי״ז—1957 י• (להלן _ החלפת התוספת

 חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״תוספת
ה נ ש ס ל מ  שיעורי ה

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

 אופטיקאי ־ 100 בריכת שחיה 100
 אטליז — דקורטור 100
 מחוץ לאזור השיכונים 210 השכרת מכוניות 250
 באזור השיכונים 40 ביטוח , 157

 בית דפוס — שירות אוטובוסים המקיים תחנה להעלאת
 שאינו מעסיק פועלים 157 נוסעים בתחום המועצה 7500
 המעסיק פועלים 250 אספקת חשמל 7500
 בית חולים פרטי, החלמה, סנסוריום או פנסיון גידולים חקלאיים או עיבוד חקלאי 520
 לכל מיטה 11 חייט 35

 בית חרושת או מפעל אחר — חנות למכירת —
 המעסיק בין 5 ל־10 פועלים 450 דגים בלבד 25

 המעסיק למעלה מ־10 פועלים 1050 דגים, בשר ועופות 280
— חמרי חשמל ומכשירי חשמל 140  בית מלאכה או מוסך י

 שאינו מעסיק פועלים 105 המרי בנין —
 המעסיק עד שני פועלים 260 המעסיקה פועלים 40

 המעסיק למעלה משני פועלים 387 שאינה מעסיקה פועלים 150
 בית מלאכה לייצור תכשירים קוסמטיים 157 ירקות —

 בית מרקחת' 40 באזור השיכונים 50
 בנק 5000 מחוץ לאזור השיכונים 100

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

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1, מס׳ 1436, עמ׳ 115! פ״ח תשכ״ז, עמי 2¡ תשל״ד, עמי ־144.

 s ק״ת תשי״ז, עמ׳ 1016¡ תשל״ג, עמ׳ 969.
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 מספרה לנשים —
 שאינה מעסיקה פועלים 60
 המעסיקה פועלים, לכל פועל, תוספת 40

 מספרה לגברים ונשים —
 שאינה מעסיקה פועלים 70
 המעסיקה פועלים, לכל פועל, תוספת 40

 מרפאת שיניים 200
 משתלה, לכל דונם 45

 משרד להנהלת חשבונות 200
 משרד לשכפול והדפסה 110
 משרד לתיווך 200
 מוכנות למכירת מכוניות 500
 סוכנות לקבלת כביסה או צביעה 70

 סוכנות או מחסן לחלוקת גז 280
 םנדלריה המעסיקים פועלים או מוסרת עבודות

 לאחרים 70
 עורך דין 200

 קבלן, שהיקף עבודתו בתחום המועצה לשנה
 בלירות —

 עד 10,000 50
 למעלה מ־10,000 עד 25,000 130
 למעלה מ־25,000 עד 50,000 400
 למעלה מ־50,000 עד 100,000 800

 למעלה מ־100,000 עד 250,000 2000
 למעלה «־250,000 עד 500,000 3500
 למעלה מ־500,000 עד 1,000,000 5000
 למעלה.מ־1,000,000 6500
 קולנוע 650
 רופא פרטי בעיסוק מלא 110
 רופא פרטי בעיסוק חלקי 75
 רפד 80
 שען 50

 שירות גרר ״ 300
 שירות רמקולים ומיקרופונים 90
 תופרת 40

 תחנת דלק עם שירותי רכב 800
 אספקת מים או הפקתם, לשנה —

 עד 400,000 מ׳יק 3675
 למעלה מ־400,000 מ״ק 5000
 חנות נעליים במרכז 100

 חנות נעליים בשכונות 50״.

 כלי בית ומטבח 100
 מכשירי כתיבה 110
 מכשירי כתיבה וסריגה 130
 מעדנים או ממתקים 200

 מצרכי מכולת, לפי הפדיון השנתי —
 עד 30,000 לירות 60

 למעלה מ־30,000 לירות 200
 צבעים 100
 ציוד למוסדות חינוך 210
 צרכי חקלאות 210
 צרכי סריגה 100
 רהיטים 220
 טכסטיל במרכז 100
 חמת לטקסטיל בשכונות 50
 טכנאי שיניים 87

 כלים לביצוע עבודות חקלאות —
 עד 25 כוח סוס, לכל כלי 150
 מעל 25 כוח סוס וציוד מיכני אחר 250
 מאפיית לחם 400
 מאפיית עוגות 150
 מאפיית פיתות 140
 מהנדס 180
 מודד 180
 מונית 130
 מזנון או קיוסק 40

 מחסן מספוא או זרעים 200
 מכבסה 30
 מכבסה אוטומטית, לכל מכונה 45

 מכונית להובלה או להסעה —
 עד 4 טון 120
 מעל ל־4 טונות 200
 מכונות להרקת בורות שופכין 300

 מכוורת, לכל כוורת 4
 מכון ליופי —

 המעסיק פועלים 140
 שאינו מעסיק פועלים "80

 מסעדה או בית קפה —
 ברחוב הרצל 350
 במקום אחר 200

 מספרה לגברים —
 שאינה מעסיקה פועלים 20
 המעסיקה פועלים, לכל פועל, תוספת 20

 תחילה 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ט׳ בניםן תשלי׳ד (1 באפריל 1974).

 הוראות מעבר 3. הוראות סעיף 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 המס

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

 עזר זה.

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

ה ל ר נ ר ד ו ה  י
 ראש המועצה המקומית גדרה

 נתאשר.
 י״ח בטבת תשל״ה (1 בינואר 1975)

 (חמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס  ו
 שר הפנים.

 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 945ו

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ד־ השרון ב ק עזר להו ו  י ח

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית הוד־השרון חוק  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 עזר זה:

 1. במקום התוספת הראשונה והשניה לחוק עזר להוד־השרון (מס עסקים מקומי), החלפת התוספת
א . . הראשונה והשניה ן ב ׳ י ( י ר ק י ע ר ה ז ע ק ה ו  תשכ״ז—1967 3 (להלן — ח

 ״תוספת ראשונה

ה נ ש ס ל מ  שיעורי ה

 המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 4000 אטליז ויצור נקניק 300
 י אספקת גז לבישול ולחימום, לכל 100 לקוחות

 70 או חלק מהם 50
 150 אספקת חשמל 4000

 300 אספקת מים במטרים מעוקבים לשנה —
 500 עד 100,000 200

 500 למעלה מ־100,000, לכל מאה אלף
 300 נוספים או חלק מהם — נוסף 240

 60 ארגון חקלאי, או מוסד לאשראי, כאשר מספר
 ו  העובדים ב

 180 עד 3 650
 180 עד 6 1250
 90 למעלה מ־6 3000
 90 בית דפוס 160

 תיאור המלאכה או העסק

 אוטובוסים, שירות מקומי או בין עירוני
 אולם קולנוע שמספר מקומות הישיבה בו •

 עד 200
 מ־201 עד 300
 מ־301 עד 500
 מ־ 501 ומעלה

 אולם שמחות ונשפים
 אולם תצוגות

 אופטיקאי
 אטליז —

 באזור א׳
 באזור ב׳
 באזור ג׳
 באזור ד׳

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

 2 ע״ר 1945, תופ׳ 1, מס׳ 1436, עמ׳ 115; ס״ח 435, תשכ״ז, עמ׳ 2¡ ס״ח תשל״ד, עמי 144

 3 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 1651.



 תיאור הטלאכד, או העסק הט« גלידות תיאור המלאכה או העסק esn 3לירות

 חנות לצרכי כתיבה, ספרים ומוצרי ויוד —
 ,באזור א׳ 190
 ביתד האזורים 6»

 חנות לצדכי כתיבה, ספרים, מוצרי עור
 ומכונות כתיבה וחישוב 200
 חנות רהיטים 209

 חנות רהיטים, צרכי חשמל, מקררים ומכשירי
 חשמל אחרים »30
 חנות שעונים ותיקון שעונים 100

 חנות שעונים ותיקון שעונים ומכירת
 תכשיטים 150
 חנית תקליטים ומוצרי הקלטה 150
 חשמלאי 50

 טרקטור לעבודות חקלאיות 150
 טרקטור לעבודות ציבוריות 200

 מאפיה, המעסיקה עובדים לרבות בעלים —
 עד 3 150
 מ־4 עד 5 250
 למעלה מ־5 600

 מגדלי אווזים או תרנגולי הודו שמספרם
 למעלה מ־10, לכל עוף 0.20
 מגדלי עופות להטלה, לכל מטילה 0.10
 מגדלי פרגיות למכירה, לכל פרגיה 0.06
 מגדלי אפרוחים למכירה, לכל 2 אפרוחים 0.06

 מגדלי כבשים, לכל ראש —
 עד 25 0.50
 למעלה מ־25 עד 50 0.75
 למעלה מ־50 1

 מגדלי פרות, עגלים ועגלות לבשר, לכל ראש 15
 מדגרות כאשר הקבולת השנתית בביצים —

 עד 20,000 250
 למעלה מ־20,000 עד 30,000 540
 למעלה מ־30,000 עד 40,000 800

 למעלה נד40,000 עד 50,000 1200
 למעלה מ־50,000 עד 80,000 1500
 למעלה מי80,000 1800
 מהנדס 200
 מוניות, לכל מונית 100

 מוסד לילדים, הקולט ילדים שמספרם —
 מ־5 עד 10 75

 למעלה מ־10 עד 15 120
 למעלה מ־15 200
 מוסד לזקנים, לכל מיטה י 10
 מיסד רפואי, לכל מיטה 10

 מזנון 200
 בית אריזה לפרי הדר —

 עד 300,000 מכלי בדוס 2000
 מעל 300,000 מכלי ברום 4000
 מחסן פתוח לחמרי בנין בחצר 150

50 
100 
150 
200 
250 
500 
600 
700 

1000 
1250 
1500 
500 
500 
200 
100 
50 
50 

100 

150 

75 
100 

200 
180 

300 
100 

200 
50 

150 
60 

200 
150 
150 
40 
80 

200 
120 
300 
600 

 בית חרושת, בית מלאכה או מוסך, המעסיק
 עובדים לרבות בעלים (כל שני מתלמדים
 ייחשבו כעובד אחד), כאשר מספר העוב

 דים בו —
1 
2 
3 
4 
5 

 מ־6 עד 10
 מ־11 עד 15
 מ־16 עד 20
 מ־21 עד 30
 מ־31 עד 50
 51 או יותר

 מחסן קירור
 בית מרקחת

 בית ספר לנהיגה
 דקורטור

 זגג
 חייט

 חנות אריגים, בדים או טקסטיל
 חנות גלנטריה, טריקו, צמר ומלבושים —

 באזור א׳
 באזור ב׳
 באזור ג׳
 באזור ד׳

 חנות זרעים, שתילים, זבלים וחמרי הדברה
 חנות זרעים, שתילים, זבלים, חמרי הדברה

 וציוד חקלאי
 חנות לחלקי חילוף לרכב

 ממת לחמרי בנין, צבעים וכלי מטבח —
 באזור א׳ או ב׳
 באזור ג׳ או ד׳

 חנות לכלי מטבח, מתנות, מכשירי גז וחשמל-
 באזור א׳ או ב׳
 באזור ג׳ או ד׳

 חנות מכולת, מעדנים ותבלינים, ירקות, סירות
 או דגים —

 באזור א׳ או ב׳
 באזור ג׳ או ד׳

 חנות למכשירי חשמל ורדיו
 חנות למתנות
 חנות נעליים
 חנות סדקית
 חנות פרחים

 חנות לצילום או לצרכי צילום
 חנות צמר
 מינימרקט

 סופרמרקט
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 תיאור המלאכה או העסק המם גלידות

 משתלה, לכל דונם או חלק ממנו 50
 סוחר עופות 80

 סוכן ביטוח 250
 סוכן נסיעות 250
 סוכנות למכירת רכב 300
 סוכנות למכירת רכב משומש 150
 סוכנות סיטונאי למזון 300
 סוכנות סיטונאי למשקאות ומזון 400
 סלון לקוסמטיקה 150
 סנדלר 50

 קבלן או קבלן משנה המבצע עבודות בנין,
 כבישים, חשמל, ביוב, ניקוז, קידוח, אינסט
 לציה סניטרית, תיעול, הכשרת קרקע, קו
 מים, צבע, עבודות חקלאיות, תיקונים ושי־
 פורים ושירות אשפה בתחום המועצה! , אשר

 היקפן לשנה בלירות :
 עד 30,000 150
 למעלה מ־30,000 עד 50,000 250
 למעלה מ־50,000 עד 100,000 700
 למעלה מ־100,000 עד 150,000 800

 למעלה מ־150,000 עד 300,000 1500
 למעלה מ־300,000 עד 500,000 2000
 למעלה מ־500,000 עד 750,000 3000
 מעל 750,000 ׳ 4000

 קבלן או קבלן משנה לעיבוד פרדסים, כאשר
 השמח המעובד בדונמים הוא —

 עד.200 200
 למעלה מ־200 עד 400 600

 למעלה מ־400 עו 600 1200
 למעלה מ־600 1500

 קבלן או קבלן משנה לשיווק פרי הדר, כאשר
 השטח של הפרדסים שהוא משווק את

 יבילם, בדונמים, ה •א —
 עד 200 100
 למעלה מ־200 עד 300 200
 למעלה מ־300 עד 400 300
 למעלה מ־400 500
 קונדיטוריה 150
 קיוסק 30
 רצען 30

 שירות סיכה 180
 שרברב 50
 שען או צורף 50

 תחנת דלק, נפט, סולר וסיכה 600
 תחנת דלק, נפט וסולר 400
 תיקון אופניים 50

 תיקון אופנועים 300
 תיקון רדיו וטלוויזיה 200

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 מחסן מספוא בלי מגרפה, ששטחו במטרים
 מרובעים —

 עד 100 200
 למעלה מ־100 460

 מחסן מספוא עם מגרסה, ששטחו במטרים
 מרובעים —

 עד 100 250
 למעלה מ־100 עד 200 400
 למעלה מ־200 600
 מכבסה או סוכן למכבסה י 150

 מכוניות משא, מכוניות טנדר או מכוניות
 מסחריות, שתפוסתן בטונות —

50 1 
 2 או 3 75

 4 או 5 100
 6 עד 8 150
 למעלה מ־8 200
 מכירת סיד, זיפזיף או חצץ 50

 מסעדה או בית קפה —
 באזור א׳ 100
 ביתר האזורים 50

 מספרה לגברים, המעסיקה עובדים לרבות
 בעלים —

25 1 
50 2 
75 3 

 4 או יותר 150
 מספרה לגברים וגברות, המעסיקה עובדים

 לרבות בעלים — ;
30 1 
60 2 

100 3 
 4 או יותר 200

 מספרה לגברות, המעסיקה עובדים לרבות
 בעלים —

50 1 
100 2 
150 3 
 4 א־ יותר 200

 מרפא שיניים או טכנאי שיניים —
 באזור א׳ או ב׳ 200
 באזור ג׳ או ד׳ 100
 משרד לביטוח 250

 משרד לייעוץ, לכלכלה, למס הכנסה או להנהלת
 חשבונות 250
 משרד למכוניות הובלה או למוניות 250
 משרד עורר־דין 300
 משרד לפרסום או לתיווך 150
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 תוספת שניה
רים ו  האז

׳ ר א ו ז  א
 רמתיים, פרט לשכונת הפועלים א׳ ושיכון עממי.

׳ ר ב ו ז  א
/ שיכון עממי — כפר־הדר. — רמת־הדר.  ברמתיים:׳שכונת הפועלים א

 במגדיאל: המרכז כולל הרחובות: רחוב סוקולוב עד הגבול הצפוני של חלקה 33
 בגוש 6407 ־ רחוב אוםישקין, רחוב הרצל עד הגבול הדרומי של חלקה 26 בגוש 6412,

 רחוב חנקין עד חלקה 17 בגוש 6410! רחוב זקיף, רחוב אהבה! ככר בית הכנסת.
׳ ר ג ו ז  א

 נוה־נאמן, גני־צבי, שיכון גיורא• בתי סוכנות. —
;  במגדיאל: רחוב סוקולוב מהגבול הצפוני של חלקה 33 בגוש 6407 עד גבול כפר־סבא
 שיכון ופיתוח! שיכון העובד הציוני! נצח ישראל; גיל־עמל! שיכון פועלים, שיכון

 עולים — רחוב בארי בלבד.
׳ ר ד ו ז  א

/ שיכין הפועל המזרחי ב׳! שיכון  מה־הדר. — במגדיאל: שיכון הפועל המזרחי א
 עולים פרט לרחוב בארי, שיכון בלוקונים! שיכון עמידר צריפים.

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

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

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להוד־השרון (מם עסקים מקומי) (תיקון),
 תשל״ה—1975״.

 תחילה

 הוראות מעבר

ה י נ ו ב י ץ ש  מ
 ראש המועצה המקומית הוד־השרון

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

 (חמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקוממת
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 945ו

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ק עזר לחוף־ השרון ב ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה האזורית חוף־השרון חוק  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2

 עזר זה:

 1. במקום התוספת לחיק עזר חוף־השרון (מס עסקים מקומי), תשי״ז—1957 3 (להלן —
 חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ו1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 2 ע״ר 1945, מם׳ 1436, עמי 115; פ״ח תשכ״ז. עמי 2; תשל״ד, עמ׳ 144.

 3 ק״ת תשי״ז, עמי 755; תש״ך, עמי 1198; תשכ״א, עמי 2066.

 החלפת התוספת

 854 קובץ התקנות 3290, כ״ח בשבט תשל״ה. 9.2.1975



 ״תוספת
ה נ ש ס ל מ  שיעורי ה

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

 אוטובוס — שירות עירוני או בין־עירוני עד 10,000 150
 . המקיים תחנה בתחום המועצה 3000 למעלה מ־10,000 עד 20,000 300
 אספקת חשמל בתחום המועצה 2500 למעלה מ־20,000 עד 30,000 450
 בית אריזה מרכזי 3000 למעלה מ־30,000 עד 40,000 650

 בית מלאכה המעסיק — למעלה מ־40,000 עד 60,000 1000
 פועל אחד 100 למעלה מ־60,000 עד 100,000 1500
 שני פועלים 200 למעלה מ־100,000 עד 250,000 2500
 יותר משני פועלים 300 למעלה מ־250,000 עד 500,000 3500
 בתי־חרושת שפדיונם בלירות לשנה — למעלה מ־500,000 עד 1,000,000 4500
 עד 1,000,000 2500 למעלה מ־1,000,000 עד 2,000,000 5500

 למעלה מ־1,000,000 עד 2,000,000 3000 למעלה מ־2,000,000 10000
 למעלה מ־2,000,000 עד 3,000,000 5000 תאגיד או יחיד לעיבוד פרדסים בתחום המועצה

 למעלה מ־3,000,000 10000 המעבד שטח בדונמים —
 בית מלון, פנסיון או בית־מרגוע, לכל מיטה 10 עד 200 200
 צרכניה, מחסן אספקה, מחסן זבלים, חנות, למעלה מ־200 עד 400 400
 שפדיונם בלירות לשנה — למעלה מ־400 עד 600 600

 עד 500,000 700 למעלה מ־600 1000
 מעל 500,000 1300 תאגיד או יחיד לשיווק פדי הדר שהיקף עבודתו

 קבלן המבצע עבודות בנין, חשמל, כבישים, בדונמים —
 ביוב, ניקוז, קידוח, .אינסטלציה סניטרית, עד 200 200
 תיעול, הכשרת קרקע, קו מים, צבע, תיקו־ למעלה מ־200 עד 400 400
 נים ושיפורים שהתשלום הכולל שישולם לו למעלה מ־400 עד 600 600

 למעלה מ־600 1000
 השכרת סוסים לרכיבה —

 בעד עבודתו, כולל שכר עבודה, מחיר מוצ
 רים מוגמרים או מוגמרים למחצה, ומחיר

 המרים שונים שהשתמש בהם לעבודתו, עד 10 סוסים 500
 בלירות בתחום המועצה הוא — למעלה «־10 עד 20 סוסים 1000".

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

 3 הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על המם לשנת 1974/75 והוא ישולם הוראות מעבר
 תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום שישולם בעד שנת

 1974/75 על פי חוק העזר העיקרי ייחשב כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק עזר זה.

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

 5, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחוף־השרון (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ה— השם

 1975״.

 נתאשר. ד ו ד א מ ן
 ד׳ בטבת תשל״ה (18 בדצמבר 1974) ־ ראש המועצה האזורית חוף־השרון

 >חמ 8/2)

 י ו ס ף' ב ו ר ג : •
 שר הפנים

 קובץ התקנות 3290, כ״ח בשבט תשל״ה, 9.2.1975 855



 פקודת המועצות המקוממת

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים)/ 1945

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

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

 החלפת התוספת 1. במקום התוספת לחוק העזר ליפיע (מם עסקים מקומי), תשכ״ב—1962 2 (להלן —

 חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״תוספת

ה נ ש ס ל מ  שיעורי ה

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

 אטליז 100 מכונות משא, לכל מכונית —
 איסוף ושיווק חלב 100 עד 3 טונות 70

 אספקת גז לבישול וחימום 200 למעלה מ־3 טונות 100
 אספקת חשמל 10000 מכונות דיזל, לכל מכונית —

 אספקת מים 500 עד 10 טונות 150
 בדים משומשים, מכירה 50 למעלה מ־10 טונות י 200
 בית חרושת לבלוקים 500 מוניות בנזין, לכל מונית 60

 בית חרושת למרצפות 500 מוניות דיזל, לכל מונית 100
 בית חרושת לשיש 500 הלחמה 100
 בית מלאכה לייצור תריסי אלומיניום 1000 הרכבת תריסים והתקנתם 100
 בית קפה — , חייט 100
 עם טלויזיה 150 ביטוח או סוכן ביטוח 500

 בלי טלויזיה 80 חנות —
 בנאי—קבלן 100 מכולת 100
 בנק או סניף של בנק 2000 למכירת המרי בנין 300
 בר ומסעדה 500 למכירת המרי חקלאות 50
 גידול צאן, לכל עז או כבש שגילו ששה למכירת ספרים ומכשירי כתיבה 50

 חדשים לפחות 2 למכירת תלבשות ובדים 100
 גידול בקר, לכל ראש — ״כל־בו״ 100
 גזע הולנדי 10 למכירת נעליים 100
 גזע ערבי 5 למכירת תבלינים ולקלית קפה י 100
 עגל 2 חשמלאי מוסמך 100
 גלידה, מכירה בסיטונות או שיווק 200 טחנת קמח או גרעינים 100
 דגים, מכירה בקמעונות 50 טרקטור עד 50 כ״ס 100
 דודי שמש, אספקה והתקנה 200 טרקטור דחפור 150

 הובלה — ייצור והספקת בטונים מוכנים לבניה 1000
 מכונית טנדר — ירקות ופירות, מכירה —

 עד 750 ק״ג 25 בקמעונות 100
 למעלה מ־750 ק״ג 50 בסיטונות 150

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

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמ׳ 115; ס״ח תשכ״ז, עמ׳ 2; תשל״ד, עמ׳ 144.

 3 ק״ת 1286, תשכ״ב, עמ׳ 1592.
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס ביירות

 כלי השמל, מכירה ותיקון 150 משקאות קלים, מכירה —
 מאפיה 100 בסיטונות 100
 מגהצה או מכבסה 50 בקמועונות 50

 מוכר ממתקים 50 נגריה 200
 מוסך לתיקון מכונות 200 ספר —

 מחסן להחסנת סחורות 500 שאינו מעסיק עובדים 100
 מחצבה 500 המעסיק עובדים 150
 מילוי סוללות 100 עורך דין 200
 מכירת בקר, לכל ראש — פחח 50

 גזע הולנדי 25 פחח למכונות 200
 גזע ערבי 10 צבע מכונות 200
 מכירת מכוניות משומשות 1000 קבלן לחפירות או בעל קומפרסור 150

 מכירת עזים או כבשים, לכל ראש שגילו קבלן לסלילת כבישים 1000
 ששה חדשים לפחות 10 קולנוע 500
 מכירת אבנים 100 קומביין, מכבש 100
 מכירת עופות או משק עופות 100 קיוסק לגזוז או לממתקים 50

 מכירת רהיטים 200 רופא 200
 מהנדס — שעשועים ציבוריים 100

 שאינו מעסיק עובדים 150 שירות אוטובוסים 3000
 המעסיק עובדים 200 השכרת מכוניות —

 מסגריה 100 עד 4 מכוניות 250
 מספרה לגברות 100 לכל מכונית נוספת 50.

 מפעל לייצור סודה או גזוז 200 תחנת דלק או סוכן דלק 3000
 צלם 100 תיקון צמיגים 200״.

 שרטט 75 •

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

 3. (א) הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי׳ לא יחולו על תשלום המם לפי חוק עזר הוראות מעבר
 זה לשנת 1974/75, והוא ישולם תוך 30 יוט מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם
 כל סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1974/75, יראו אותו כאילו שולם על

 חשבון המם לפי חוק עזר זה.

 (ב) 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.

ם ש ,  4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליפיע (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ה— ד

."1975 

ה נ א נ ף כ ס ו ד י ע ס  נתאשר. א
׳ בטבת תשל״ה (24 בדצמבר 1974) ראש המועצה המקומית יפיע  י

 (חמ 8/2)

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

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

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

, וסעיף 3 לפקודת 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
, מתקינה המועצה המקומית כאבול חוק עזר זה:  הרשויות מקומיות (מם עסקים), 1945 2

 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה המקומית כאבול!

 ״עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת!

 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה!

 ״מס״ — מם עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה!

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

 ״שנה״ — שנת הכספים.

 2. (א) כל עוסק ישלם למועצה מס לכל שנה שבה עסק, או לכל הלק ממנה, בשיעור
 הקבוע בתוספת, אולם אם התחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר או הדל לעסוק לפני 1
 באוקטובר והודיע על כך למועצה לפני 1 באוקטובר, ישלם אותה שנה מחצית המס בלבד.

 (ב) העוסק באותו עסק במקומות שונים ישלם מם בעד עסקו שבכל מקום ומקום.

 (ג) העוסק בעסקים שונים באותו מקום ישלם מס בעד עסק אחד בלבד והוא העסק
 ששיעור המס בעדו הוא הגבוה ביותר.

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

 יום מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש.

 3. (א) המס ישולם בשני שיעורים שווים! האחד ב־1 באפריל והשני ב־1 באוקטובר
 של השנה שבעדה מגיע המס.

 (ב) בעסק שהתחיל לעסוק אחרי 1 באפריל אולם לפני 1 באוקטובר, ישלם את
 השיעור הראשון תוך חודש ימים מהיום שביו התחיל לעסוק, ואת השיעור השני ב־1
 באוקטובר או תוך ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק, הכל לפי התאריך המאוחר

 יותר.

 (ג) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר, ישלם את מחצית המס בבת אחת
 תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.

 4. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב —

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

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

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1, מס׳ 1436, עמ׳ 115; סייח תשכ״ז, עמי 2; תשל״ד, עמ? 144.
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 (2) מי שטוען ששילם את המם, שימציא לו תוך הזמן האמור כל קבלה
 שבידו על תשלום המס.

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

ת ו ר י ב  5. אדם שעשה אחת מאלה: ע

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

 (2) הפריע לראש המועצה או מנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
 סעיף4(ב)!

 דינו — קנם עשרים לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת, דינו — קנם נופף שתי לירות
 בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה

 או אחרי הרשעתו.

 6. הוראות חוק עזר זה לא יחולו על עסק שמנהלת המועצה. פטיי

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

 8. הוראות סעיף 3 לא יחולו על תשלום המם לשנת 1974/75 והוא ישולם תוך שלושים הוראות מעבר
 יום׳מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכאבול (מס עסקים מקומי), תשל״ה—1975״. השם

 ״תוספת

ה נ ש ס ל מ  שיעורי ה

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

50 
75 
25 

500 
60 

700 
80 

35 
30 
35 
50 
25 

50 
80 

 בית קפה —
 בלי בר
 עם'בר

 עם מכשיר טלוויזיה, תוספת
 בית ספר לנהיגה

 בנאי
 בנק או סניף של בנק

 גלנטריה
 חנות למכירת —

 אריגים, בדים וטקסטיל
 בשר
 דגים

 עופות
 פלאפל

 , צעצועים
 רהיטים, לפי שטח החנות במ״ד —

 עד 25
 למעלה מ־25

 אוטו משא שמשקלו הכולל בטונות —
 עד 3 40
 למעלה מ־3 עד 5 60
 למעלה מ־5 עד 7 80

 למעלה מ־7 עד 10 100
 למעלה מ־10 120
 אטליז 35

 אספקת גז לבישול ולחימום, לפי מספר הלקו־ י
 , חות, לכל 100 לקוחות או חלק מהם 40

 ביטוח —
 סניף 300
 סוכן או סוכנות 150
 ביליארד או משחקים אחרים 50

 בית בד —
 בעל ריחיים אחד 80

 בעל 2 ריחיים 100
 בית דפוס 100
 בית מרקחת 100
 בית קולנוע 100
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 תיאור המלאכה או העסק המס בילדות

 טייח 50
 טפסן 50
 טרקטור 85

 כל־בו 100
 לול שמספר המטילות בו —

 מ־5 עד 50 20
 למעלה מ־50 עד 100 50

 למעלה מ־100 100
 מאפיה 100
 מגהצה 50

 מהנדס או אדריכל 200
 מונית 150
 מוסך 150
 מזנון 50

 מסעדה 150
 מחצבה, המעסיקה פועלים שכירים —

 עד 2 200
 למעלה מ־2 עד 5 750

 למעלה מ־5 עד 10 1000
 למעלה מ־10 עד 15 2000
 למעלה מ־15 עד 20 3000
 למעלה מ־20 עד 30 4000
 למעלה מ־30 5000

 מכונאי 75
 מלון או פנסיון שבו —

 עד 3 חדרים 100
 למעלה מ־3 חדרים 200
 ממבנה 100

 מסגריה —
 עט מכונות מונעות בכוח חשמלי׳ 120
 ללא מכונות המונעות בכוה חשמלי 100
 מספרה 30
 מערבל בטון להשכרה 50
 מפעל הפיס, סוכן או סוכנות 25
 מצבעה 50
 מרצף 50

 מוסים, אי בהמות עבודה אחרות,,
 לכל ראש שמעל לרביעי 4

 מיד, כיבוי ומכירה 200
 סייד 50
 סנדלר 50
 סתת 50

 עורך־דין 200
 פחח 30
 פחם עץ — מכירה 30
 פרה, לכל ראש שמעל ל־4 5
 צאן, לכל ראש שמעל ל־4 1

 צבע 50
 צורף 100
 צלם 100

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 שמנים ומוצריהם —
 בסיטונות 500
 בקמעונות 50
 חומוס עם פולים 30
 חלב או מוצרי חלב 30
 חמרים ובלי בנין 80

 ירקות ופירות —
 בטיטונות 200
 בקמעונות 30
 כלי חרסינה 50
 כלי זכוכית 50
 כלי מטבח 50
 לחם 30

 מכולת —
 בסיטונות 500

 בקמעונות, שמספר הלקוחות —
 עד 100 25
 למעלה מ־100 עד 200 40
 למעלה מ־200 55

 מכשירי חשמל ומקלטים 100
 ממתקים 50

 משקאות משכרים —
 בסיטונות 300

 בקמעונות —
 לשתיה במקום 75
 לשתיה מחוץ למקום 55

 נעליים —
 בסיטונות 200
 בקמעונות 80

 נפט —
 בסיטונות 100
 בקמעונות 50
 סיגריות 50
 ספרים ומכשירי כתיבה 50
 מתפרה 50
 מתקן נעליים 20

 מתקן שעונים 100
 נגר —

 לדלתות וחלונות 120
 לרהיטים 200
 לתיקונים 100
 נפח 35

 סוכנות למכירת מכונות כביסה, מקררים
 ומקלטים 200
 תבואות, תערובת 50
 תיקון מכשירי חשמל 75

 חשמל — ייצור או אספקה 1000
 חשמלאי 100
 חרש נחושת 100
 טחינת קמח 100
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 תיאור 8מלאכ!ן או ה«פק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 ?בלו - תחנת דלק בכביש בץ־עירוני 509
 לבנין •13 תחנת דלק אחרת 300
 לכבישים 200 תיקון אופניים והשכרתם 30

 ליציקה ותיקון של גגוון »10 תעשיה — מפעל או בית חרושת, המעסיק
 לעבודות אחרות 120 עובדים שכירים כולל מנהלים ופועלים

 רופא כללי 300 שמספרם —
 רופא שיניים או מרפא שיניים 200 עד 2 200
 רופא וטרינרי 200 למעלה מ־2 עד 5 250

 רפד 50 למעלה מ־5 עד 10 1500
 רתך 50 למעלה מ־10 עד 15 2000
 שירות אוטובוסים המקיים תחנה להעלאת למעלה מ־15 עד 20 3000
 נוסעים בתחום המועצה 1000 למעלה מ־20 עד 30 4080
 שעו 50 למעלה מ־30 5000

 שרברב 50

 נתאשר. מ ו ח מ ד ח ם ן ר י א ן

ל ו ר 1974) ראש המועצה המקומית כאב ב מ צ ד ת תשל״ה (18 ב ב ט  ד׳ ב
 (1זמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפניפ

 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

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

, וסעיף 3 ! ת ו י מ ו ק מ ת ה עצו ת המו ד ו ק פ תה לפי סעיפים 22 ו־23 ל ף סמכו ק ו ת  . ב

ת מגאר חוק מי ה המועצה המקו נ י ק ת , מ ת (מס עסקים), 1945 2 ו מי ות המקו י ת הרשו ד ו ק פ  ל

ה:  עזר ז

ר (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשי״ז—1957 3 החלפת התוספת א ג מ ת לחוק עזר ל פ ס ו ת ם ה  1. במקו

: א ו ב  (להלן — חוק העזר העיקרי), י

 ״תוספת

: ו ת ז פ ס ו ת  ב

! ה רך חוק עזר ז ה לצו ע ב גים שהמועצה ק ג ב וסוג ג״ — הסו  ״סוג א, סו

ח ות חשובות, החסנה כדי להבטי י לה הכללית של קניה בצורה ובכמו נות״ — הפעו  ״בסיטו
ניים, ם מקצועיים ולסוחרים קמעו י ם תעשייתיים, לצרכנ ת למעבדי י נ רה ש ה ומסי ק פ ס  ה

ם עצמאיים. י ה לצרכנ ק פ ס  למעט ה

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

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מס׳ 1936¡ ס״ח 485, תשכ״ז, עמי 2; ם״ח תשל״ד, עמ׳ 144.

 3 ק״ת תשי״ז, עמי 1646¡ ק״ת תשכ״ה, עמ׳ 477.



 שיעורי המס לשנה

 תיאור המלאכה אוי העסק המס בלירות

 למכירת זיתים בסיטונות ~ 300
 למכירת חלב ומוצרי חלב 40
 למכירת ספרים או מכשירי כתיבה 60
 למכירת פלאפל 30

 למכירת רהיטים 150
 למכירת פרחים 50

 מכולת —
 למכירה בסיטונות 300

 למכירה בקמעונות 75
 משקאות משכרים —

 בסיטונות 100
 בקמעונות 50

 נפט —
 למכירה במשאבה 100
 למכירה בלי משאבה 30

 שמן —
 למכירה בסיטונות י 300
 למכירה בקמעונות 100
 לתיקון והשכרתי אופניים 40
 חנות מדגם סופרמרקט לכל מ״ר מהשטח 2

 חייט —
 לפי אופנה אירופית 80
 לפי אופנה ערבית 50

 חשמלאי 50 ,
 טחנה —

 לקמח בלבד 50
 לקמח וגריסים 80
 •טייח 60

 טרקטור —
 למטרה חקלאית 40
 למטרה תעשייתית 60

 עם מחפר — למטרת חפירות 150
 מאפיה או תנור אפיה —

 שאינם חשמליים 60
 חשמלית 100
 מגהצה 50

 מהנדס 300
 מודד 200
 מוסך למכוניות 300
 מזנון 60

 מחצבה 500
 מכבסה 100
 מסגר 75

 מסגריה ממונעת 100
 מסעדה —

 עד 50 מ״ר 100
 מעל 50 מ״ר 200

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 אולם לתחרות ספורט או קליעה ומשחקים 150
 אטליז 50

 אספקת חשמל 1000
 ביטוח 150
 בית בד י 125

 בית מלאכה —
 י לתפירה 150

 לתעשייה אחרת לכל מ״ר של השטח 3
 למילוי סוללה 50

 בית מלון —
 עד 15 מיטות '150
 למעלה מ־15 מיטות 300

 בית קפה —
 עד 50 מ״ד 100
 מעל ל־50 מ״ר 150
 בית מרקחת 300
 בלוקים — תעשייה 200

 בנק או סניף של בנק 1500
 גידול בקר, לכל ראש שגילו מעל שנה 5
 גידול צאן, לכל ראש 3
 גידול עזים, לכל ראש 3

 גלידה — מכירה בסיטונות 100
 דודי שמש — מכירה והתקנה 150

 הובלת נוסעים במונית —
 מנוע בנזין 100
 מנוע דיזל 150

 הובלת משאות במכונית משא או בטנדרים
 לכל מכונית —

 עד 3 טונות 40
 למעלה מ־3 טונות עד 5 טונות 75

 למעלה מ־5 טונות עד 15 טונות 125
 למעלה מ־15 טונות 150

 חנות —
 למכירת אריגים 100

 למכירת חפצי אומנות —
 סוג ״א״ 250
 סוג ״ב״ 200
 סוג ״ג״ 200
 למכירת בגדים משומשים , 40

 למכירת חמרי בנין 150
 למכירת דגים 50

 למכירת ירקות או פירות —
 בסיטונות 200
 בקמעונות 50

 לייצור ומכירת ממתקים 100
 למכירת כלי מטבח 60
 למכירת נעליים 75

 למכירת מכשירי חשמל 150
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 מספרה 100 קבלן בנין 150
 מערבל בטון, שקיבולו — קולנוע 200

 עד 250 ק״ג 40 קומפרסור —
 למעלה מ־250 ק״ג 100 עם פטיש אחו — 100
 משרד להנהלת חשבונות 250 עם שני פטישים 125
 נגריה — קיוסק 50

 מיכנית 150 קליית גרעינים במקום פיסי 100
 לא מיכנית 60 רופא 250
 סייד 150 רופא וטרינרי 100
 סנדלר — שען 75

 לתיקונים 30 שרברב 100
 לייצור 100 שירות אוטובוסים המקיים תחנה להעלאת

 עורך דין 250 נוסעים בתחום המועצה, לכל קו 1000
 פחח 50 תיקון תקרים 50

 פרחים, גידול במשתלה למכירה בסיטונות 100 תחנת דלק 400
 צבע 60 צורף 250
 ציפוי כלי נחושת בבדיל 60 תעשיית סבון 100
 צלם 100 בית דפוס 200
 קבלן או קבלן משנה שאינם קבלן בנין 200 הספקת גז 50״•

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

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

 המס לפי חוק עזר זה.

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

 נתאשר. ק א ס ם ג א נ ם
 ד׳ בטבת תשל״ה (18 בדצמבר 1974) ראש המועצה המקומית מגאר

 (חמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 חוק עזר לעומר בדבר מס עסקים

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

 * דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1436, עמ׳ 115! ס״ח 485, תשכ״ז, עמי 2¡ ס״ח תשל״ד, עמי 144.
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מ 1. בחוק עזר זה — ו י י ג " 

 ״המועצה״ — המועצה המקומית עומר;

 ״מס״ — מם עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה ן

 ״עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת!

 ״עוסק״ — כל העוסק בתחום המועצה!

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

 ״שנה״ — שנח כספים.

 מטלת מט 2. (א) כל עוסק ישלם למועצה מם, לכל שנה שבה עסק, או לכל חלק ממנה, בשיעור
 הקבוע בתוספת, אולם עוסק, למעט קבלן וקבלן משנה, שהתחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר,
 או חדל לעסוק לפני 1 באוקטובר והודיע על כך למועצה לפני אותו תאריך, ישלם אותה

 שנה מחצית המם בלבד.

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

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

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

 מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש.

 תשלום המם 3. (א) המס ישולם בשני שיעורים שווים: האחד ב־1. באפריל והשני ב־1. באוקטובר

 של השגה שבעדה מגיע המם.

 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 1 באפריל אולם לפגי 1 באוקטובר, ישלם את
 השיעור הראשון תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק, ואת השיעור השני ב־1
 באוקטובר או תוך ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק, הכל לפי התאריך המאוחר

 יותר.

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

 (ד) עוסק שהוא קבלן או קבלן משנה ישלם מקדמה על חשבון המס, שתיקבע
 לפי ההיקף המשוער של העבודה או העסק באותה שנה ותשולם תוך 30 יום מיום התחלת
 העבודה! סכום המם הסופי ייקבע בסוף שנת הכספים; עלה שיעור המם הסופי על
 המקדמה כאמור, ישלם העוסק את ההפרש תוך ארבעה עשר יום מיום שנמסרה לו
 הודעה על סכום המם הסופי לאותה שנה; קטן שיעור המס מהמקדמה כאמור, יוחזר העודף

 לעוסק.

 סמכויות י 4. (א) י ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב —
 ראש המועצה

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

 תחילה

 ׳הוראות מעבר

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

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

 5. אדם שעשה אחד מאלה — י

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

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

 דינו — קנס חמש מאות לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת, קנס נוסף עשרים לירות
 בעד כל יום שבו נמשכה העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה

 או אחרי הרשעתו.

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

 7. תחילתו של חוק עזר זה ביום י״א בתמוז תשל׳׳ד (1 ביולי 1974).

 8. (א) הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם 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.

 (ב) 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 המם שהוטל

 בחוק עזר זה.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעומר (מס עסקים מקומי), תשל״ה•—1975״.

 ״חזספת

 , שיעורי המס לשנה

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

 משתלות לשיחים, צמחים או עצים 1250
 גני ילדים פרטיים 750

 גידול ומכירה של תוצרת חקלאית 10000
 חממות 1500
 קוסמטיקה, תופרת, חנות מכשירי כתיבה 750

 קבלן או קבלן משנה המבצעים בתחום המועצה
 עבודות בנייה למיניהן, לרבות סיוד, טיוח,
 הקמת שלד בנין, ריצוף, צבעות, אינסטלציה
 סניטרית או חשמלית, סלילת כבישים, עבו־
 דות עפר, עבודות ציבוריות, ביוב, תיעול,
 הנחת צינורות, עבודות חשמל, הנחת קווי
 מים, הכשרת קרקע, עבודות מתכת ועבודות

10000 
3000 

1250 
3000 
7500 
750 
750 
500 

1000 
1500 

 הספקת חשמל
 טחנת קמח

 בתי המלאכה המעסיקים עובדים, כולל
 הבעלים —

 עד 5
 מעל 5

 כריכת שחייה
 מזנון, בית קפה, קיוסק

 חנות כלי בית וציוד כללי
 חנות מכולת ואסליז

 חנות מזון ומינימרקט
 מספרה
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 תיאורי המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המם בלירות

 מיכניות למיניהן, לרבות עבודות ריתוך למעלה מ־250,000 עד 300,000 2000
 והרכבה, עבודות נגרות ועץ למיניהן, עבו למעלה מ־300,000 עד 350,000 3000
 דות בידוד וכל עבודה אחרת, שהיקף עבו למעלה מ־350,000 עד 400,000 3000
 דתו לשנה בתחום המועצה בלירות — למעלה מ־400,000 עד 500,000 4000
 ער 5,000 50 למעלה מ־500,000 עד 600,000 5000
 למעלה מ־5,000 עד 10,000 100 למעלה מ־600,000 עד 650,000 6000
 למעלה מ־10,000 עד 20,000 150 למעלה מ־650,000 עד 700,000 6000
 למעלה מ־20,000 עד 50,000 500 למעלה מ־700,000 עד 800,000 7000
 למעלה מ־50,000 עד 100,000 750 למעלה מ־800,000 עד 900,000 8000
 למעלה מ־100,000 עד 200,000 1000 למעלה מ־900,000 עד 1,000,000 9000

 למעלה מ־200,000 עד 250,000 2000 מעל ל־1,000,000 10000"

 נתאשר. ב צ ל א ל ג ב ר
 ר׳ בטבת תשל״ה (18 בדצמבר 1974) ראש המועצה המקומית עומר

 (חמ 8/2)

 י ו ם ף ב ו ר ג
 שר הפגים

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לעומר בדבר פיקוח על כלבים
, מתקינה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות

 המועצה המקומית עומר חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זד. —
 ״בעל כלב״ — אדם שכלב נמצא ברשותו או בפיקוחו ו

 ״לוחית מספר״ — לוחית מספר ממתכת שניתנה לבעל כלב מאת המועצה ו
 ״רשיון״ — רשיון להחזקת כלב בתחום המועצה 5

 ״המועצה״ — המועצה המקומית עומר;

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה הסמיכו לענין חוק עזר זה.

. (א) לא יחזיק אדם כלב בתחום המועצה אלא אם ניתן עליו רשיון מאת ראש ן 2 
 המועצה ועל צווארו לוחית־מםפר.

 (ב) אדם השוהה זמנית בתחום המועצה ומחזיק כלב ברשותו, וכן תושב
 המועצה המחזיק כלב לפיקוח זמני, לא יהיו חייבים ברשיון ובלוחית־מספר ובלבד

 שתקופת ההחזקה לא תעלה על חמישה־עשר יום.

 3. (א) אדם הרוצה ברשיון יגיש למועצה בקשה על כך! אישר ראש המועצה את
 בקשתו, יתן לו לאחר תשלום האגרה שנקבעה בסעיף 4, רשיון ולוחית־מםפר.

 (ב) ראש המועצה ינהל פנקס שיירשמו בו פרטים מלאים על כל כלב שניתן
 עליו רשיון וכל בעל כלב ימציא לראש המועצה את הפרטים האמורים לפי דרישתו.

 (ג) רשיון שניתן לפי חוק עזר זה, יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

 חובת רשיון
 ולוחית־מספר

 בקשת רשיון
 ותקפו

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256,

 2 עייר 1936> תום׳ 1, עמ׳ 263.

 866 קובץ התקנות 3290, ב׳׳וו בשבט תשל״ה, 9.2.1975



 סירוב למתן
 רשיון וביטולו

 כלב שסירבו ליתן
 עליו רשיון או
 שבוטל הרשיון

 החזקת כלב

 תפיסת כלב שאין
 עליו רשיון

 והשמדתו

 עונשין

 4. (א) ראש המועצה יגבה אגרה של עשרים לירות בעד כל רשיון וכן אגרה של
 2.50 לירות בעד כל לוחית־מספר.

 (ב) המועצה רשאית לוותר על אגרת רשיון לרועה צאן או בקר בעד שני
 כלבים! עיוור פטור מתשלום אגרת רשיון בעד כלב המשמש לו מורה דרך.

 ראש המועצה רשאי לסרב לתת רשיון או לבטל רשיון שניתן במקרים אלה:

 (1) הכלב הוא בעל מזג פראי!
t (2) הכלב מהווה סכנה לבטחון הציבור 

 (3) הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים!
 (4) בעל הכלב הורשע יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף 386 לפקודת
, או על החזקת כלב בתנאים המסכנים את בריאות  החוק הפלילי, 1936 ־

 הציבור!
 (5) הכלב לא קיבל זריקות חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת (חיסון),

.  תשל״ד—1974 3

 ביטל ראש המועצה רשיון לפי סעיף זה, לא יחזיר את האגרה ששולמה

 5. (א)

 (ב)
 לפי סעיף 4,

 6. (א) בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון, או שהרשיון שניתן לו בוטל ימסור תוך
 ארבעה ימים את הכלב למאורות כפי שתורה המועצה.

 (ב) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5(א)(1)
 או (2), לא יושמד הכלב, לאחר שנמסר למאורות כפי שהורתה המועצה, אלא אם

 שופט בית משפט השלום נתן צו על כך לפי.סעיף 5 לפקודת הכלבת, 1934 *.

 (ג) היה הסירוב למתן הרשיון או. ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5(א)(3),
 (4) או (5) ובעל הכלב הודיע למועצה תוך ארבעים ושמוגה שעות מזמן מסירת הכלב
 למאורות על כוונתו להגיש לבית משפט מוסמך בקשה נגד השמדת הכלב, לא יושמד

 הכלב, אלא אם בית המשפט יחליט על כך.

 7. לא יחזיק אדם כלב במקום ציבורי, ולא ירשה בעל כלב שכלבו יוחזק במקום
 ציבורי, אלא אם הכלב קשור היטב ומחסום על פיו.

8. (א) כלב שאין עליו רשיון או שאין על צוארו לוחית־מספר או המוחזק שלא . 
 בהתאם לסעיף 7, יתפסהו שוטר או פקיד המועצה וימסרהו למאורות כפי שתורה

 המועצה, ואם אי־אפשר לתפסו רשאי הוא להשמידו.

 (ב) כלב שנמסר למאורות כפי שהורתה המועצה לפי סעיף קטן (א) לא יושמד
 ,אלא אם לא יימצאו לו תובעים תוך ארבעים ושמונה שעות אחרי שנמסר! המועצה

 רשאית להאריך את התקופה האמורה עד שבעה ימים אם נראה לה הכלב כבעל ערך.

 (ג) כלב שנתפס לפי סעיף קטן (א) לא יוכל בעליו לקבלו בחזרה, אלא לאחר
 שהמציא עליו רשיון תוך תקופת החזקתו במאורות.

 9. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם היתד,
 העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי

 שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

 8 ק״ת תשל׳׳ד, עמ׳ 723.

 4 ע״ר 1934, תוס׳ 1, עמי 242.

 קובץ התקנות 3290, כ״ח בשבט תשל״ה, 9.2.1975 867



 השם 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעומר (פיקוח על כלבים), תשל״ה—1975״.

ר ב ל ג א ל צ  נתאשר. ב
 ד׳ בטבת תשל״ה (18 בדצמבר 1974) ראש המועצה המקומית עומר

 (חמ 8/13)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 חוק עזר לעראבה בדבר מס עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות יי, וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית עראבה חוק  הרשויות המקומיות !;מס עסקים), 1945 2

 עזר זה:

 החלפת התוספת 1. במקום התוספת לחוק עזר לעראבה (מס עסקים מקומי), תשכ״ז—1967 3 (להלן —

 חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״תוספת

 שיעורי המס לשנה

 תיאור המלאכה או העסק הסס בלירות תיאור !•,מלאכה או העסק המס בלירות

 בית־דפוס 120
 בית־מרקחת 300
 בית קולנוע 300

 בית קפה —
 בלי בר 100
 עם בר 150
 עם מכשירי טלוויזיה תוספת 50

 בית ספר לנהיגה 300
 בנק או סניף של בנק 2500
 גלנטריה 100

 חנות למכירת —
 אריגים, בדים וטקסטיל 100
 בשר 100
 דגים 100
 חומרים וכלי בנין 150

 ירקות ופירות —
 בסיטונות 200
 בקמעונות 70

 אוטו משא שמשקלו הכולל בטונות —
 עד 2 60

 למעלה מ־2 עד 5 100
 למעלה מ־5 עד 10 200
 למעלה מ־10 250
 אטליז עם מקרר 1 120
 אטליז בלי מקדר 60

 אספקת גז לבישול ולחימום, לפי מספד
 לקוחות —

 עד 50 50
 למעלה מ־50 עד 150 100
 למעלה מ־150 200

 ביטוח —
 מניף 200
 מוכן 100

 בית בד —
 בעל ריחיים אחד 100
 אחר 200

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

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

 3 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 1874.

 868 קובץ התקנות 3290, כ״ח בשבט תשל״ה, 9.2.1975



 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירו

 ... כלי חרסינה 60 שמנים ומוצריהם —

 כלי זכוכית 60 בסיטונות 150

 כלי מטבח 80 בקמעונות 100

 תיקון מכשירי חשמל
 מכולת —

 תיקון מכשירי חשמל תיקון מכשירי חשמל 80
 בסיטונות 200

 בקמעונות, לפי מספר הלקוחות — טחנת קמח 80
 עד 50 40 טרקטור בלי שרשרת 100
 למעלה מ־50 עד 100 60 טרקטור עפ שרשרת 200

 למעלה מ־100 100 מאפיה 100

 מכונאי 100 . מגהצה 60

 מכשירי חשמל ותקליטים 250 מהנדס או אדריכל 200

 ממתקים 60 מונית בבעלות מפעילה 200

 מסבנה 80 מונית מושכרת 120

 מצבעה 70 מוסך 150

 מרצף 70 מזנון 60

 משקאות משכרים — מסעדה 100

 מחצבה המעסיקה פועלים —
 בסיטונות 150

 בקמעונות 60 מחצבה המעסיקה פועלים —
 מתקן נעליים 50 י למעלה מ־2 עד 5 500 מתקן נעליים עד 2 150

 מתקן שעונים 70 למעלה מ־5 עד 10 1000
 משקאות לשתיה במקום 100 למעלה מ־10 עד 15 2000
 נגר — למעלה מ־15 י 3000

 לדלתות וחלונות 100 מסגריה —

 לרהיטים 150 עם מכינות מונעות בכוח חשמלי 120

 לתיקונים 80 ללא מכונות המונעות בכוח חשמלי 75

 נעליים 80 מספרה 80

 מערבל בטון להשכרה נפט — מערבל בטון להשכרה 80
 בסיטונות 150

 בקמעונות 80 מתפרה 100
 סוסים, לכל ראש 10 נפח 40

 סיגריות - 60 מוכנות למכירת מכונות כביסה ומקררים 200
 סיד — ייצור ומכירה 80 עורך דין 200
 סייד 100 קומביין 150

 סנדלר 70 קבלן —
 ספרים ומכשירי כתיבה 60 כבישים 150
 סתת 80 בנין 150
 לעבודות אחרות לעבודות אחרות 120

 עופות 60
 פחח 50 רופא כללי 200
 פלאפל 80 רופא שיניים או מרפאת שיניים . 150
 פרדים, שוורים, גמלים, לכל ראש 10 רופא וטרינרי 100
 צאן, כבשים, לכל ראש 5 רפד 50
 רהיטים, לפי שטה החנות במ״ר — רתך 80

 עד 50 100 שירות אוטובוסים המקיים תחנה להעלאת
 למעלה מ־50 150 נוסעים בתחום המועצה 1500



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

 תעשייה, מפעל או בית חרושת המעסיק עובדים צבע 50
 שכירים כולל מנהל ופועלים שמספרם — צורף 50
 עד 2 120 צלם 50
 למעלה מ־2 עד 5 200 רוכל 40
 למעלה מ־5 עד 10 600 רצען 50
 למעלה מ־10 עד 15 1500 שען 50
 למעלה מ־15 עד 20 3000 שרברב 80

 למעלה מ־20 4000 תחנת. דלק 250".

 2. תחילתו של חוק זה היא מיום תחילת שנת הכספים 1974/75.

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

 עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעראבה (מס עסקיים) (תיקון), תשל״ה—975!״.

 תחילה

 הוראות מעבר

ד ע ז א י ז ה ע ס  א
 ראש המועצה המקומית עראבה

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

 (חמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקוממת
 חוק עזר לקרית־ביאליק בדבר אגרת תעודת אישור

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

, בסעיף 2,  1. בחוק עזר לקרית־ביאליק (אגרת תעודת אישור), תשי״ח—1958 2
 במקום פסקאות (1) ד(2) יבוא:

 ״(1) בעגין הנוגע לקרקעות או לירושות — עשר לירות,
 (2) בכל ענין אחר — עשר לירות.״

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

 תיקון סעיף 2

ר נ י ל ר י ק ב  צ
 ראש המועצה המקומית קרית־ביאליק

 נתאשר.
 י״ח בטבת תשל״ה (1 בינואר 1975)

 . (חמ 8/6)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדשי 9, עמ׳ 256.

 2 ק״ת תשי״ח, עמ׳ 961; תשל״ב, עמי 420.



 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945
 חוק עזר לשער־ הנגב בדבר מס עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה האזורית שער־הנגב חוק  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לשער־הגגב (מם עסקים מקומי), תשכ״ד—1963 3 (להלן _ החלפת התוספת
 חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״תוספת

 שיעורי המס לשנה

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

0.15 
75 

75 
150 
300 

75 

15 

110 
300 
675 

1125 
2250 

75 

75 
120 

45 

 כריית חול או כורכר, לכל מטר מעוקב
 מזנון או קיוסק

 סוחר בתוצרת חקלאית כולל בעלי־חיים שערכה
 בהיקף שנתי בלירות —

 עד 10,000
 למעלה מ־10,000 עד 20,000
 למעלה מ־20,000 עד 30,000

 למעלה מ־30,000, לכל 10,000 נוספות או
 חלק מהן, תוספת

 ספק המספק סחורה, לפי ההיקף השנתי — על
 כל 1000 לירות או חלק מהן

 פרדסים, מטעים ושיווק טירות —
 עד 200 דונם

 למעלה מ־200 דונם עד 400 דונם
 למעלה מ־400 דונם עד 600 דונם

 למעלה מ־600 דונם עד 1000 דונם
 למעלה מ־1000 דונם עד 2000 דונם

 למעלה מ־2000 דונם, לכל 100 דונם
 נוספים או חלק מהם, תוספת

 קבלן או קבלן משנה לעבודות חקלאיות שהי
 קף עבודתו לשנה בתחום המועצה

 בלירות —
 עד 5,000

 למעלה מ־5,000 עד 10,000
- למעלה מ־10,000, לכל 5,000 נוספות או

 חלק מהן, תוספת
 קבלן או קבלן משנה להספקת חומר, או ציוד
 לעבודות בנין, עפר, כבישים, מדרכות, ני
 קוז, ביוב, סיקול, קידוחים, הנחת צינו־

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

2250 

4.50 

75 

110 

300 
900 

1500 
0.006 

90 
45 

45 
120 
225 
375 
750 

 אספקת חשמל
 אספקת מזון לבעלי חייט, לכל 10,000 לירות

 או חלק מהן מערכו
 אספקת זבלים כימיקלים או ציוד לחקלאות,
 לפי היקף הפדיון בלירות לשנה, לכל 10,000

 או חלק מהן
 אספקת מצרכי מזון לאדם, לפי היקף הפדיון

 בלירות לשנה, לכל 10,000 או חלק מהן
 ביטוח רכוש, חיים, סחורה, מבנים או בהמות,
 בין ישירות ובין באמצעות סוכנות, על
 כל 10,000 לירות או חלק מהן מדמי הבי

 טוח המשולמים מאת המבוטחים לשנה
 בית אריזה לפרי הדר שאורזים בו בשנה

 תיבות י שמספרן —
 עד 50,000

 למעלה מ־50,000 עד 100,000
 ן למעלה מ־100,000 עד 200,000

 1 למעלה מ־200,000, לכל תיבה נוספת
 בית קפה או מסעדה, המעסיק עובדים כולל

 הבעלים —
 עד 2

 למעלה מ־2, לכל עובד נוסף
 הובלה או הסעה במשאית, לכל משאית

 שמשקלה בטונות —
 עד 3

 למעלה מ־3 עד 5
 למעלה מ־5 עד 10

 למעלה מ־10 עד 15
 למעלה מ־15

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

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1, מס׳ 1436, עמי 115; ס״ת 485,.תשכ״ז, עמ׳ 2; ס״ח 745, תשל״ד, עמ׳ 144.

 3 ק״ת 1557, תשכ״ד, עמי 485.



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

1200 
4500 

150 
1875 
300 

40 
 30״.

 למעלה מ־60,000 עד 80,000
 למעלה מ־80,000 עד 100,000

 למעלה מ־100,000, לכל 10,000 נוספות
 או חלק מהן, תוספת

 שירות אוטובוסים
 שירות מוניות

 צרכנייה או מכולת המעסיקה עובדים כולל
 הבעלים׳ שמספרם —

 עד 2
 למעלה מ־2, לכל עובד נוסף

120 
225 
450 
600 
900 

 רות מים, זגגות, נגרות, נגרות בנין, צב
 עות, אינסטלציה סניטרית או חשמלית, רי
 צוף, הרכבת מכונות או כל עבודה אחרת —
 שהיקף עבודתו לשנה בתחום המועצה

 בלירות —
 מ־5,000 עד 10,000

 למעלה מ־10,000 עד 20,000
 למעלה מ־20,000 עד 30,000
 למעלה מ־30,000 עד 40,000
 למעלה מ־40,000 עד 60,000

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

 3. * הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם בשנת 1974/75 והוא
ל סכום ששולם על פי  ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כ
ת 1974/75 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק נ  חוק העזר העיקרי בעד ש

 עזר זה.

ם מקומי) (תיקון), תשל״ה— גב (מם עסקי  4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשער־הנ
 1975.״.

 תחילה

 הוראות מעבר

י ח ז ן ב . צ  נתאשר
ב ג נ ה ־ ר ע  ד׳ בטבת תשל״ה (18 בדצמבר 1974) ראש המועצה האזורית ש

 (חמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 872 קובץ התקנות 3290, ב״ה בשבט תשל״ה, 8.2.1975
 המחיר 256 אגורות




