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ן 9 6 8 - ח ״ כ ש  הוק הביטוח הלאומי [מסח משולב], ת

תומים לי ת ו ו נ מ ל א ה ל י ח ת ודמי מ י ע ו צ ק ה מ ר ש כ ן ה ת ת בדבר מ ו נ ק  ת

, לב]  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 90א ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסדו משו
י סת, אנ יעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה של הכנ  תשכי׳ח 1968 •י, בהתי

ן תקנות אלה:  מתקי

ת ודמי מחיה לאלמנות עי ה 10 לתקנות הביטוח הלאומי (הכשרה מקצו נ ק ה 10 1. במקום ת נ ק  החלפת ת

, יבוא:  וליתומים), תש״ל—1970 2

י 10. (א) שיעור דמי המחיה בעד יתום הוא 9% מהשכר הממוצע י ע י ש " 
 דמי־המחיה

תו בחוק.  כמשמעו
 (ב) הוראת סעיף 11 (ג) לחוק יחולו, בשינויים המחוייבים, גם

 לגבי העלאת דמי המחיה.״

 הש• 2. לתקנות אלד, ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (הכשרה מקצועית ודמי מחיה
 לאלמנות וליתומים) (תיקון מס׳ 2), תשל״ה—1975״.

ם ע ר ה ב ש  כ״ג בשבט תשל״ה (4 בפברואר 1975) מ

 1 ס״ח תשכ״ח, עמי 108; תשכ״ט, עמי 206; תשל״ב, עמ׳ 126.

 2 ק״ת תש״ל, עמי 1900; תשל״ג, עמי 1520; תשל״ה, עמי 500.

9 ו 6 3 - ג ״ כ ש  חוק פיצויי פיטורים, ח

ת ו א י ר י ב מ ע ט ת מ ו ר ט פ ת ב פיצויי פיטורים, ה ת בדבר חישו ו נ ק  ת

ם מגורים ו ק ת מ ק ת ע ה  ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8(3) ו־33 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ״ג—1963 י,
 ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

2 1. בתקנה 12 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה , י נ ק  תיקו! ת

, אחרי תקנת משנה (ה) יבוא:  כפיטורים), תשכ״ד 1964 2

 ״(ו) רואים התפטרותו של עובד לפי פסקה (3) לסעיף 8 לחוק כפיטורים,
 אם העתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוגו היוצא לתקופה העולה
 על ששה חדשים לחוץ לארץ בשליחות המדינה, ההסתדרות הציונית
 העולמית הסוכנות היהודית לארץ־ישראל, קרן קיימת לישראל או קרן
 היסוד—המגבית המאוחדת לישראל, והמעביד סירב לאשר לעובד חופשה

 שלא בשכר לתקופת השליחות כאמור.״

 1 ם״ח תשכ״ג, עמ׳ 136; תשל״ג, עמ׳ 258.

 2 ק״ת תשכ״ד, עמ׳ 632; תשל״א, עמ׳ 1492; תשל״ג, עמי 1563.

ת 3295, ט׳ באדר תשל״ה, 20.2.1975 ו נ ק ת  912 קובץ ה



ילי׳ ח 1  2. תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן. ו

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים השם
 אותה כפיטורים) (תיקון), תשל״ה 1975״.

ם ע ר ה ב ש  כ״ח בשבט תשל״ה (9 בפברואר 1975) מ
) י שר העבודה 7 5 נ 3 ג מ 4 ח ) 

1 9 5 2 - נ ״ י ש  חוק האזרחות, ת

ת ו ח ר ז ת בדבר א ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 (א) לחוק האזרחות, תשי״ב~-1952 י, אני מתקין
 תקנות אלה:

9 , י נ ק ת ת פ ל ח  1. במקום תקנה 9 לתקנות האזרחות, תשכ״ט—1968 2 (להלן — התקנות העיקריות), ה
 יבוא:

 ״אגרות 9. שיעורי האגרות המשתלמות על ידי מגישי הבקשות למתן

 השירותים יהיו כמפורט בתוספת.״

ת פ ס ו  2. אחרי תקנה 13 לתקנות העיקריות יבוא: הוספת ת

 ״חושפת
 (תקנה 9)

 סוג השירות שיעוד האגרה
 בלירות

לה  תהי

 1. אישור או תעודה המעידה על אזרחות ישראלית או על

 אי הקניית האזרחות הישראלית 10

 2. בקשה להתאזרחות 10

 3. (א) אישור על מסירת הצהרה על אי־רצון להיות
 אזרח ישראלי פטור

 (ב) אישור נוסף 10

 4. הצהרה על רצון להיות אזרח ישראלי לפי סעיף 2(ד) לחוק 10

 5. בקשה לקבלת האזרחות הישראלית לפי סעיף 4א לחוק 10

 6. ויתור על האזרחות הישראלית לפי סעיף 10 לחוק 100״

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות האזרחות (תיקון), תשל״ה—1975״.

ג ר ו ף ב ס ו  י׳ בטבת תשל״ה (22בינואר 1975) י
) שר הפנים t ) 7 6 6 מ 1 ח ) 

 1 ס״ח תשי״ב, עמ׳ 146.

- ק״ת תשכ״ט, עמ׳ 19; תשל״ב, עמ׳ 693.

ת 3295, מ׳ באדר תשל׳׳ה, 20.2.1975 913 ו נ ק ת  קובץ ה



 פקודת מחלות בעלי־חיים, 1945

נרית ה וטרי ד ו ע ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי־חיים, 1945 1, אני מתקין תקנות
 אלה:

 1. רופא וטרינרי ממשלתי רשאי לתת תעודה בדבר חיסונים, מבחנים, סימני היכר,
 בדיקות או טיפולים בבעלי־חיים, כאמור בתקנות שהותקנו על פי הפקודה (להלן —

 תעודה וטרינרית).

 2. בעד תעודה וטרינרית לגבי בעלי־חיים המפורטים בתוספת תשולם אגדה בשיעור
 שצויין לצידם.

 3. נציג דיפלומטי או נציג קונסולרי של מדינת חוץ כמשמעותו בסעיף 3 לתוספת
, שהכיר בו שר החוץ,  לחוק המכס, הבלו ומס קניה (ביטול פטור מיוחד), תשי״ז—1957 2

 יהא פטור מתשלום האגרה.

 4. תקנות מחלות בעלי־־חיים (תעודה וטרינרית), תשי״ט—1959 3 — בטלות.

 5. תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן.

 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי־חיים (תעודה וטרינרית), תשל״ה 1975״.

 מתן תעודה
נרית  וטרי

 ביטול

 תחילה

 השם

 שיעור האגרה
 בלירות

 תוספת
 (תקנה 2)

 תיאור בעלי־חיים

15 
5 

20 

2 

90 

25 
2 

10 

 בקר -
 בעד ראש בקד אחד

 בעד כל ראש בקר נוסף
 צאן —

 עד חמשה ראש צאן

 בעד כל ראש צאן נוסף

 אד לא יותר מאשר

 בעלי־חייס ליצוא —

 לקבוצה עד ששים וחמשה ראש בקר או ראש צאן

 לכל ראש בקד או צאן בנפרד

 בעלי־חיים אחרים

ן ז ו ן א ר ה  א
 שד החקלאות

 י״ט בשבט תשל״ה (31 בינואר 1975)
 (חמ 77390)

 ע״ר 1945, תום׳ 1, עמי 155.
 ם״ח תשי״ז, עמי 141.

 ק״ת תשי״ט, עמי 1479; תש״ך, עמי 28; תשל״א, עמי 636; תשל״ג, עמי 169, 552.

ת 3295, ט׳ באדר תשל״ה, 20.2.1975 ו נ ק ת  914 קובץ ה



 פקודת מחלות בעלייחיים, 1945

ו 9 5 7 - ח ״ י ש  חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, ת

ת ו מ ה ת ב ט י ח ר ש ב ד ת ב ו נ ק  ת

, וסעיפים 5, 15 י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי־חיים, 1945 1
, אני מתקין תקנות אלה:  ד43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 צ

ה 4! , תקנה 14 — בטלה. ביטול תקנ  1, בתקנות מחלות בעלי־חיים (שחיטת בהמות), תשכ״ד—1964 3

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות יעלי־חיים (שחיטת בהמות) (תיקון מס׳ 2), השם
 תשל״ה—1975״.

ן ז ו ן א ר ה  י׳ בשבט תשל״ה (22 בינואר 1975) א
< שר החקלאות 7 3 8 5 ° מ ח < 

ס׳ 1, עמ׳ 155.  1 ע״ר 1945, תו

 2 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 24; תשל״ג, עמ׳ 36.

 3 ק״ת תשכ״ד, עמי 837; תשכ״ה, עמי 187; תשכ״ט, עמ׳ 2080; תשל״א, עמי 161.

ו 9 5 8 - ח ״ י ש  תקגות־שעת־חירום (תשלומי חובה), ת

ה ושיעורו י ל שירות מנ ל ע ט י ת ה ע י ב ר ק ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 2 ו־6 לתקנות־שעת־חידום (תשלומי חובה), תשי״ח- -
, אני מצווה לאמוד:  1958 ג

 1. כל מונח בצו זה — כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר הגדרות
.  מקסימלי לשירות מניה), תשל״ה—1975 (להלן — צו שירות מניה)2

 2. מי שעוסק במתן שירות מניה שבעדו נקבע שכד מקסימלי בצו שירות מניה׳ היטל שירות מניה
 ישלם על השידות שנתן היטל למען ספיגתו של רווח עודף בשיעור של 30% מן השכר

 שקיבל בעד השירות.

 3. ההיטל יסולק תור חמישה עשר יום מתום כל חודש שבו ניתן השירות אשר בקשר מועד סילוק ההיטל
 אליו משתלם ההיטל.

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

 5. לצו זה ייקרא ״צרשעת־חירום (תשלום חובה על שירות מניה), תשל״ה—1975״

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  ט״ו בשבט תשל״ה (27 בינואר 1975) י
) שר האוצר 7 4 0 4 מ 9 ( י ) 

 1 ס״ח תשכ״ד, עמ׳ 175; תש״ל, עמי 49; תשל״ג, עמי 84; תשל״ד, עמי 90.

 2 ק״ת תשל״ה, עמ׳ 917.

ת 3295, ט׳ באדר תשל״ה, 20.2.1975 915 ו נ ק ת  קובץ ה



1951  חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי״ א-־

ת ו ר ג  צו בדבר א

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי״א 951! 1;
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 2 לצו הפיקוח על עסקי ביטוח (אגדת רשיון ואגרה שנתית), תש״ל-־־-1970 2
 (להלן ~־ הצו העיקרי), בכל מקום במקום ״1,000״ יבוא ״2,000״ ובמקום ״500״ יבוא

 ״1,000״.

 2. בסעיף 3 לצו העיקרי, במקום ״100 לירות״ יבוא ״200 לירות״.

 3. בסעיף 4(א) לצו העיקרי, במקום ״2,100״ יבוא ״4,000״, במקום ״1,200״ יבוא
 ״2,400״ ובמקום ״600״ יבוא ״1,200״.

 תיקון סעיף 2

 תיקון סעיף 3

 תיקון סעיף 4

 החלמת סעיף י 4. במקום סעיף 5 לצו העיקרי יבוא:

ת 5. מי שחל עליו סעיף 14א(א) לחוק ושר האוצר הורה לפי סעיף י ת ^ מ

י ל  ש

ך 14א(ב) לחוק כי הוראות סעיף 13 יחולו עליו. ישלם אגרה שנתית, אם ו  או מתו

 הוא עוסק —

 א. בענף אחד — 2,400 לירות!

 ב. בעד כל ענף נוסף 1,200 לירות.״

 תיקון סעיף 6 5. בסעיף 6 לצו העיקרי, במקום ״100״ יבוא ״200״.

 ביטול סעיף 8 6. סעיף 8 לצו העיקרי — בטל.

 תחילה 7. תחילתו של צו זה היא ביום י״ח בטבת תשל״ה (1 בינואר 1975).

 השם 8. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרת רשיון ואגרה שנתית) (תיקון),
 תשל״ה—1975״.

ע ר ב י נ ו ב י 7 ש ו ה  י״ד בשבט תשל״ה (26 בינואר 1975) י
) שר האוצר י 2 6 3 2 m 

 1 ם״ח תשי״א, עמ׳ 221; תשכ״ג, עמ׳ 30.

 2 ק״ת תש״ל, עמ׳ 1334.

ת 3295, ט׳ באדר תשל״ה, 20.2.1975 ו נ ק ת  916 קובץ ה



1 9 5 7 —  חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ ח
רות מגיה י לשי ל מ י ס ק  צו בדבר שכר מ

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח -1957 ג
 ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי על פי כל דין, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זן? — הגדרות

 ״שירות מניה״ — ספירה, השגחה וסגירת מיצהרים המבוצעות בשטח נמל או בכלי שיט
 כמשמעותו בפקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל״א—21971; י

 ״נמל ים פתוח״ — נמל שאין בו מקום עגינה לכלי שיט המוגן על ידי שובר גלים.

 2. השכר המקסימלי בעד שירות מניה כאמור בתוספת טור א׳ יהיה בשיעור הנקוב שיעור השכר
/ ^ המקסימלי ד ב ו ט ן ב י י צ  ל

 3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי לשירות מניה), תשל״ג—31973— ביטול
 בטל.

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

 5. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי לשירות מניה), השם
 תשל״ה—1975״.

 התוספת
 טור א׳ טור ב׳

 שידות מניה השכר גלידות למשמרת

 (1) בעבודה יומית 18

 השכר בלירות

 (2) בעבודה בקבלנות, לכל טונה 4

 בעד שירות מניה הניתן בנסיבות ובמועדים המפורטים
 להלן יוגדלו השכר הנקוב בפסקאות (1) ד(2) בשי

 עורים כדלהלן:

 במשמרת שניה 25%

 במשמרת שלישית 50%

 בימי מנוחה שנקבעו בפקודת סדרי השלטון
, או ביום העצמאות כמש־  והמשפט, תש״ח—1948 4

 מעותו בחוק יום העצמאות, תש״ט—1949 5 100%
 (3) בנמל ים פתוח כשהאגיה אינה עוגנת על יד הרציף 10%

ד י ע ק ב י  ט״ו בשבט תשל״ה (27 בינואר 1975) ג
) שר התחבורה 7 4 1 מ ״ ח ) 

 1 ס״ה תשי״ה, עמ׳ 24; תשל״ג, עמי׳ 26.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמי 443.

 3 ק״ת תשל״ג, עמ׳ 1044; תשל״ד, עמ׳ 1274.

/ עמ׳ 12; ס״ח תשי״ב, עמי 10  4 ע״ר תש״ח, ת1ס׳ א

 5 עייר תש״ט, עמ׳ 10.
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1 [נוסח משולב] 9 5 9 - ט ״ י ש  חוק שיווה בטחון, ח

ן ו ח ט ת ולשירות ב ו ק י ד ב ת עולים לרישום, ל ו ב צ י י ת  צו בדבר ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 7, 9 ו־19 לחוק שירות בטחון, תשי״ט—1959
, אני מצווה לאמור:  ונוסח משולב] ג

 1. בצו זה — י
 ״בר־רישום״ — אזרח ישראלי או תושב קבוע, גבר או אשה, למעט אשד, נשואה, אשה
 הרה ואם לילד, שהגיע למדינת ישראל כעולה או רכש מעמד של עולה בין ח׳ בתשרי
 תש״י (1 באוקטובר 1949) לבין יום פרסום צו זה ברשומות ואין בידיו תעודה

 המעידה שהוא פטור משירות בטחון!

 ״הודעה אישית״ — הודעה בכתב של הפוקד או מטעמו המיועדת אל בר־רישום פלוני
 והנמסרת לו אישית, נרשמת בתעודת התייצבות שלו או נשלחת אליו בדואר ו

 ״חייב שירות סדיר״ — בר־רישום שהוא אחד מאלה:
 (1) גבר שנולד בין א׳ בניסן תש״ה (15 במרס 1945) לבין כ״ש באדר ב׳ תשי״ז

 (1 באפריל 1957), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדיר!
 (2) אשה שנולדה בין א׳ בניסן תש״ח (10 באפריל 1948) לבין כ״ ט באדר ב׳

 תשי״ז (1 באפריל 1957), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות סדיר:

 (3) גבר המורשה, או זכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת המתעסקים
, , או לעסוק ברפואת שיניים על פי פקודת רופאי השיניים, 1945 3  ברפואה. 1947 2
 שנולד בין א׳ בניסן ת״ש (9 באפריל 1940) לבין כ״ט באדר תש״ה (14 במרס

 1945), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדיר:
 (4) אשה המורשית, או זכאית להיות מורשית, לעסוק ברפואה לפי פקודת
, או לעסוק ברפואת שיניים על פי פקודת רופאי  המתעסקים ברפואה, 1947 2
, שנולדה בין א׳ בניסן ת״ש (9 באפריל 1940) לבין כ״ ט באדר  השיניים, 1945 3

 תש״ח (9 באפריל 1948), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות סדיר.

 ״חייב שירות מילואים״ — בר־רישום גבר, שנולד בין א׳ בניסן תר״פ (20 במרס 1920)
 לבין כ״ ט באדר תש״ה (14 במרס 1945), שגי התאריכים בכלל, ואינו חייב שירות

 סדיר.

 2. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים נקרא בזה להתייצב לרישום
 ולבדיקות לשם קביעת כושרו לשירות בטחון במקום ובזמן שהודיעו לו בהודעה אישית.

 3. כל חייב שירות סדיר וכל הייב שירות מילואים שלא קיבל עד ט״ו באדר תשל״ה
 (26 בפברואר 1975) הודעה אישית כאמור בסעיף 2, נקרא בזה להתייצב לרישום
 ולבדיקות לקביעת כושרו לשירות בטחון בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום

 ט״ז באדר תשל״ה (27 בפברואר 1975) בשעה 08.00.

 4. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים, פרט למי שנמצא בלתי כשר
 לשירות וקיבל על כד הודעה מאת יושב ראש ועדה רפואית, נקרא בזה להתייצב לשירות

 בטחון במקום ובזמן שהודעו לו בהודעה אישית.

יצבות לרישום  התי
ת על־פי קו לבדי  ו

 הודעה אישית

 התייצבות לרישום
 ולבדיקות שלא

 על־ פי הודעה
 אישית

 התייצבות לשירות
ן על־פי  בטחו
 הודעה אישית

 1 ס״ח תשי״ט, עמי 286.

 2 ע״ר 1947, תום׳ 1, עמי 262.

 3 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמי 1.
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רות צבותלשי י  התי
פי  בטחון שלא על-

 הודעה אלשית

 5. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים, כאמור בסעיף 4, אשר לא קיבל
 עד כ׳ באדר תשל״ה (3 במרס 1975) הודעה אישית הקובעת מקום וזמן להתייצבות
 לשירות בטחון, נקרא בזה להתייצב לשירות בטחון בלשכת גיוס אזורית כמפורט

 בתוספת ביום כ״א באדר תשל״ה (4 במרס 1975).

 6. לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות בטחון)
 (עולים) (מס׳ 2), תשל״ה—1975״.

 תוספת

 רח׳ רש״י 103 (שכונת מקור ברוד).

 דח׳ פוריה 1 (ע״י קולנוע נגה).

 רח׳ עומר אל־כיאם 14—12.

 שיכון עירוני פגיה.

 רח׳ נצרת.

 רח׳ יד ושם 22.

, אלוף משנה ן ז ו ק ר ח צ  י
 ראש מרכז גיוס

ד ק ו  פ

 לשכות הגיוס האזוריות:

 ירושלים -

-  תל־אביב־יפו י

 חיפה

 פתח־תקוה -

 טבריה -

 באר־שבע -

 י״ז בשבט תשל״ה (29 בינואר 1975)
 (חמ 73021)

 שינוי התוספת

ן 9 7 3 - ג ״ ל ש  פקודת הסמים המסובנים [נוסח חדש], ת

ה ד ו ק פ ת ל פ ס ו ת ה בדבר שינוי ה ע ד ו  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל״ג—
 11973 (להלן — הפקודה), ובאישור ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת, אני מודיע

 לאמוד:

 בתוספת 2 לפקודה בחלק ב׳ סימן ד׳ —

 (1) בפריט מס׳ 2 : באדביטאל :
 (א) בפסקה 1, במקום ״עד 0.03 גרם למנה״ יבוא ״עד 0.05 גדם למנח״;

 (ב) אחרי פסקה 3 יבוא:
 ״4. מוצרים מוצקים, לשימוש פנימי, עם בארביטאל עד 150 מיליגרם
 למנה ומעורב עם חומר אנטיפיטי־אנאלגטי כגון אמידופירין, פנציטין,

 אספירין וכדומה עד 0.3 גדם למנה.״

 (2) בפריט מס׳ 9 : פנובארביטאל :

 (א) בפסקה 1, במקום ״עד 0.015 גרם למנה״ יבוא ״עד 0.1 גדם למנה״!
 (ב) בפסקה 2, במקום ״עד 0.03 גרם למנה״ יבוא ״עד 0.05 גרם למנה״.

.1 

ת ישדאל, נוסח חדש 27, עמ׳ 526. נ י י מד נ  1 די

נת ישראל, נוסח חדש 27, עמ׳ 532; ק״ת תשל״ג, עמי 1300. י מדי נ  2 די
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 2. להודעה זו ייקרא *הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת מם׳ 2), תשל״ה-
 1975״.

ב ו ט ־ ם ר ש ו י ק ט  ו׳ בטבת תשל״ה (20 בדצמבר 1974) ו
) שר הבריאות י 7 4 9 מ 6 ח ) 

 פקודת הד*ג, 1937

ל נעמו ח ך נ פ ש ת דיג ב לו ם פעו ו צ מ ר צ ב ד ה ב ע ד ו  ה

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 13 לפקודת הדיג, 1937 !, אנו מודיעים לאמור:

ת 1. בהודעה זו, ״נחל בעמן״ — השטח לאורך פתח נחל נעמן ועד למקום המפגש עם ו ך ד ג  ה

 פסי הרכבת וברוחב 200 מ׳ בכל גדה.

ע 2. לא ידוג אדם כל דגה מכל סוג בנחל נעמן בתקופה מיום ט׳ באדר תשל״ה (20 ם ד ו צ מ  צ

י בפברואר 1975) עד יום כ״ב באדר תשל״ה (5 במרס 1975). מ " י ח נ  נ

 השם 3. להודעה זו ייקרא ״הודעת הדיג (צמצום פעולות דיג בשפך נחל נעמן) (מס׳ 2),
 תשל״ה—1975״.

 כ״ה בשבט תשל״ה (6 בפברואר 1975)
 (חמ 73872)

ב א י ר ל א א ו ר י מ ר ׳ ק  מ
 פקיד הדיג הראשי ממונה על מחוז

 1 ע״ר 1937, תום׳ 1, עמי 137.

 תיקון גועות

 בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי להתקנת מערכת גז מרכזית),
 תשל״ה—1974, שפורסם בק״ת 3271, תשל״ה, עמ׳ 536, בסעיף 2(2), במקום ״צינור

 דירתי״ צ״ל ״צינור דירתי טמוך.

 טו בשבט תשל״ה (27 בינואר 1975)
 (חמ 7411010)

ב ל ־ ר ם ב י י  ח
 שר המסחר והתעשיה
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י מ ו ק ן מ ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 פקודת המועצות המקומיות

א נ ת דייר ת י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ר ה ב ד  צו ב

, אני מצווה 2 לפקודת המועצות המקומיות נ  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ר
 לאמור:

( ד ע ספת פרט ) , אחרי פרט (עג) הו  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), תשי״ג—1953 2
ת הראשונה פ ס ו ת ״ , ל , . . 

 ״בוא •

 ״(עד) המועצה המקומית דייר־חנא.

 תאריך הקמתה: י״ח באדר תשל״ה (1 במרס 1975).

 תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל):

 הגושים: 19409 עד 19415, בשלמותם.
 19418, פרט לחלקה 100.
 19419, פרט לחלקה 66.

 19428, פרט לכביש האזורי, כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה
 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ה׳ בשבט תשל״ה (17 בינואר
 1975) ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד
 הממונה על מחוז הצפון, נצרת־עילית ובמשרד המועצה (להלן בפרט

 זה — המפה);

 החלקות: 1 עד 101,60 ד103 בגוש 19425.

 1 עד 5, והחלק הצפון־מערבי של חלקה 94 בגוש 19430, כמסומן
 במפה!

 השטח המותחם ע״י הגושים: 19410, 19411, 19419 שהוא השטח הבנוי של הכפר
 דייר־חנא.״

ם ש  2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (ב) (דייר־חנא), תשל״ה—1975״. ה

 ה׳ בשבט תשל״ה (17 בינואר 1975)
 (חמ 8031)

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

 2 ק״ת תשי״ג, עמ׳ 1174; תשכ״ב, עמי 2489.

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

ה ;רי197״ל.20 921 ״ ל ש ז ׳ 5**דר ו  ר!ויו־>1 ד״רומווה 39.05 ט



 פקודת העיריות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

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

, וסעיף 3 לפקודת הרשויות 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות
, מתקינה מועצת עירית בת־ים חוק עזר זה:  המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1. בחוק עזר זה —

 ״מועצה״ — מועצת העיריה;

 ״עיריה״ — עירית בת־ים;

 ״עסק״ — כל עסק או מלאכה, או מקצוע מן הסוגים הנקובים בתוספת הראשונה;

 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום העיריה;

 ״מס״ — מס עסקים עירוני המוטל לפי חוק עזר זה;

 ״ראש העיריה״ — לרבות כל אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי
 חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

 ״מספר המועסקים״ — המספר הכולל של המועסקים בכל המשמרות במשף השנה הקודמת;
 מתלמד ייחשב כמועסק למחצה, אולם אם מספר המועסקים למחצה כאמור הוא בלתי זוגי

 ייחשב אחד מהם כמועסק שלם;

 ״מתלמד״ — נער או נערה עד גיל שבע עשרה העובדים בעסק לצורך לימוד;

 ״מקום״ — בנין, חנות, בית, מחסן, צריף, סככה, קיוסק או חלק מהם, או מקום אחר שבו
 עוסקים בעסק או הצמוד לעסק וכולל קרקע, בין גדורה ובין בלתי גדורה ובלבד
 שאם עסק אחד נמצא במקומות אחדים הגובלים זה עם זה ברציפות, יראו את כל

 המקומות האלה כמקום אחד

 ״מחסן״ — מחסן לאחזקת סחורות לשם מכירה, עיבוד, שמירה או כמלאי או מחסן להחזקת
 כלי עבודה או חמרי אריזה וכיוצא בזה, בקשר לעסק, והמונח ״החסנה״ יתפרש לפי זה;

 ״חדד״ — חלק מבנין ששטח רצפתו אינו עולה על 25 מ״ר. כל שטח נוסף עד 25 מ״ר
 דינו כדין חדר נוסף;

 ״עסק סיטוני״ — כל אחד מאלה:
 (1) עסק שבו מוכרים סחורה לשם מכירתה שנית כמות שהיא, או לאחר עיבוד מלא

 או חלקי, למעט מכירה במקום הייצור;
 (2) עסק שבו מוכרים סחורה לבעל מלאכה, לבעל מקצוע, ליצרן, לתעשיין או

 לקבלן לצורר עסקיהם;
 (3) עסק שבו מוכרים סחורה בעיקר למשרדי הממשלה ומוסדותיה, או לרשויות

 המקומיות ולמוסדותיהן וכן לארגוני קניות;

 ״עסק קמעונאי״ — עסק שבו מוכרים סחורה ושאינו עסק סיטונאי:

 ״שנה״ — שנת כספים;

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

ם׳ 1, מם׳ 1436, עמ׳ 115¡ ס״ח 485, תשכ״ז, עמ׳ 2; תשל״ד, עמי 144.  2 ע״ד 1945, תו
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 ״שנה קודמת״ — השנה שקדמה לשנה שבעדה הוטל המס, ולגבי עוסק שהתחיל לעסוק
 בשנה שבעדה הוטל המס — התקופה מיום שהתחיל לעסוק ועד 15 בפברואר שלאחריו;

 ״שטח״ — שטח העסק במטרים מרובעים בצירוף מחצית שטח היציע או האינטרםול,
 לרבות חדרי עזר ומחסנים שהם בשימוש לצרכי העסק באותו בנין, וכן מחצית השטח
 במ״ר של קרקע תפוסה, חצר, גינה, מדרכה וכיוצא באלה, שמשתמשים בהם לצרכי
 העסק; חדרי עסק לרבות מחסנים שאינם נמצאים באותו הבנין של העסק — ייחשבו

 לענין חישוב המס כעסק נפרד.

 2. (א) כל עוסק ישלם למועצה מם לכל שנה או לכל חלק משנה שבה הוא עוסק,
 בשיעור הנקוב בתוספת הראשונה ובלבד שסכום המם לא יעלה על עשרת אלפים לירות
 ביחס לכל מקום ומקום שבו הוא עוסק; אולם אם התחיל לעסוק אחרי 30 ביוני ולפני
 1 באוקטובר ישלם אותה שנה רק 75% מסכום המס; אם התחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר
 ולפני 1 בינואר, ישלם אותה שנה מחצית מסכום המס; אם התחיל לעסוק אחרי 31 בדצמבר

 ולפני תום השנה ישלם אותה שנה 25% מסכום המס.

 (ב) חדל העוסק לעסוק לפני 1 ביולי של אותה שנה והודיע על כר לראש העיריה
 בהתאם לסעיף 4(ה), ישלם אותה שנה רק 25% מסכום המס; חדל לעסוק אחרי 30 ביוני
 ולפני 1 באוקטובר של אותה שנה והודיע על כד לראש העיריה בהתאם לסעיף 4(ה),
 ישלם אותה שנה מחצית המס; חדל לעסוק אחרי 30 בספטמבר ולפני 1 בינואר והודיע

 על כך לראש העיריה בהתאם לסעיף 4(ה), ישלם אותה שנה רק 75% מסכום המס.

 (ג) עוסק שהתחיל לעסוק בשנה שבעדה הוטל המס ומבחן הדירוג לחיובו במס
 הוא הפדיון או סד כל ההשקעות, ישלם את המס בעד אותה שנה או חלק ממנה לפי הפדיון
 או סד כל ההשקעות של התקופה מיום שהתחיל לעסוק כאמור ועד 15 בפברואר שלאחריו.

 (ד) עוסק שהתחיל לעסוק בשנה שקדמה לשנה שבעדה הוטל המס ומבחן הדירוג
 לחיובו במס הוא הפדיון או סך כל ההשקעות, ישלם בעד השנה השניה, אחרי השנה שבה

 התחיל לעסוק, את המס לפי הפדיון או סד כל ההשקעות של אותה שנה שניה.

 (ה) עוסק במקומות אחדים שאינם צמודים זה לזה, ישלם מס עסקים לכל מקום
 לחוד.

 (ו) העוסק בעסק שאפשר להטיל עליו מס לפי כמה סעיפים של התוספת הראשונה,
 ישלם מס לפי הסעיף הקובע את שיעור המס הגבוה ביותר.

 (ז) שניים או יותר העוסקים בעסקים שונים במקום אחד ישלם כל אחד מהם מס
 בעד עסקו הוא שבאותו מקום.

 (ח) העוסק במקום אחד בעסקים שונים, או בעסק סיטוני וקמעוני ביחס לאותה
 סחורה, יראו אותו כעוסק בעסק אחד בלבד, והוא העסק ששיעור המס המוטל עליו

 הוא הגבוה ביותר.

 (ט) התחיל עוסק לעסוק באותו מקום בעסק חדש ששיעור המם בעדו עולה על
 שיעור המס בעד העסק הקודם, ישלם את ההפרש תוך ששים יום מיום שהתחיל לעסוק

 בעסק החדש.

 3. המס ישולם בשני שיעורים שווים: האחד בחודש אפריל והשני ב־1 באוקטובר של
 השנה שבעדה הוא מוטל.
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 (ב) עוסק שהמס המוטל עליו מחושב לפי קנה מדה המתייחס לשנה הקודמת ישלם
 מקדמה על חשבון המס, שתהיה בגובה המם שהוטל על העוסק בשנה שקדמה לשנה שבעדה
 הוטל המס; סכום המס הסופי ייקבע לפי הנתונים של השנה שקדמה לשנה שבעדה הוטל
 המס; עלה שיעור המס על המקדמה כאמור, ישלם העוסק את ההפרש תור 14 יום
 מיום שנמסרה לו הודעה על סכום המס הסופי לאותה שנה; קטן שיעור המס מהמקדמה

 כאמור, יוחזר העודף לעוסק.

 (ג) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 30 באפריל, אולם לפני 1 באוקטובר, ישלם את
 השיעור הראשון תוך חודש ימים מיום שהתחיל לעסוק, ואת השיעור השני תיד שלושה

 חדשים מיום שהתחיל לעסוק או ב־1 באוקטובר, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.

 (ד) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר, ישלמ את המם המגיע ממנו בבת אחת
 תוך חודש מיום שהתחיל לעסוק.

 (ה) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 1 באפריל והמס המוטל עליו מחושב לפי קנה מדד,
 המתייחס לשנה הקודמת, ישלם את המס המגיע ממנו בבת אחת ב־15 במרס.

ת 4. (א) מי שעסק ביום פרסום חוק עזר זה ברשומות (להלן — יום הפרסום), ימסור ן ע ד י ו  ו

 לראש העיריה הודעה על פרטי עסקו תוך חמישה עשר יום מיום הפרסום.

 (ב) מי שהתחיל לעסוק אחרי יום הפרסום, ימסור לראש העיריה הודעה על פרטי
 עסקו תוף חמישה עשר יום מיום שבו התחיל לעסוק.

 (ג) מסר עוסק הודעה לראש העיריה כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב) ולאחר
 מכן התחיל לעסוק בעסק שלא נכלל בהודעתו או שחל שינוי אחר בפרטי הודעתו, ימסור
 לראש העיריה הודעה חדשה תוך חמישה עשר יום מיום שהתחיל לעסוק בעסקו החדש

 או מיום שחל השינוי כאמור.

 (ד) הודעה לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג) תימסר בטופס הקבוע בתוספת השניה;
 עוסק העוסק במקומות אחדים ימסור הודעה נפרדת ביחס לכל מקום ומקום.

 (ה) עוסק שחדל לעסוק ימסור על כך הודעה לראש העיריה בטופס הקבוע בתוספת
 השלישית, תור חמישה עשר יום מיום שחדל לעסוק.

ת 5. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש בכתב מכל אדם שהוא, לדעתו, עוסק, שימסור לו, ו י ו כ מ  ם

 ראש העירי!־• תוד הזמן הנקוב באותה הודעה, כל ידיעה או כל מסמך הדרושים, לדעתו, לביצוע הוראות

 חוק עזר זה.

 (ב) אדם שנמסרה לו הודעה כאמור בסעיף קטן (א), ימלא אחר הדרישה הכלולה
 בה תוך הזמן הנקוב בה; לא מסר אדם ידיעה או מסמך המתייחם להיקף העסק או למבחני
 הדירוג לחיוב המס — ייקבע המס בהתאם להערכת ראש העיריה בהתחשב בבסיס לחישוב

 המס של העסק באותו ענף בעל ממדים דומים.

 (ג) כל עוסק ימציא לראש העיריה, לפי דרישתו בכתב, כל קבלה שבידו על
 י תשלום המס.

 (ד) ראש העיריה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום בתחום העיריה כדי
 לבדוק אם עוסקים בו או לברר את פרטי העסק המנוהל שם.

 (ה) לא יפריע אדם לראש העיריה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
 סעיף זיה.
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 (ו) ראש העירית רשאי להאדיר מועד מן המועדים שקובע חוק עזר זה, אם נסיבות
 הענין מצדיקות זאת לדעתו.

ם סודיות י ב ד  6. מי שהשיג ידיעות או מסמכים לפי חוק עזו״ זה ישמרם בסוד, לא יפרסמם ב
 ולא ימסרם לאדם שאינו מורשה לכך על פי דין.

 7. הוראות חוק עזר זה לא יחולו על עסק שמנתלת אותו העיריה. פטור

 8. אדם שעשה אחת מאלה: 1 ע״שין

 (1) עבר על הוראה מהוראות סעיפים 5,4(ב) ו־(ה) או 6 ;

 (2) מסר ידיעה או מסמך אחר על פי סעיפים 4 או 5 כשהוא יודע כי הידיעה,
 ההודעה, או המסמך הם כוזבים בפרט חשוב;

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

 העידית.

 9. תחילתו של חוק עזר זת תיא ביום ט׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974). תחילה

ת מעבר א ר ו  10. (א) על אף האמור בסעיף 2 לחוק עזר זה לא יחויב עוסק לשלם מס לשנת 1974/75 ה
 בסכום נוסף העולה על 50% מההפרש שבין חמשת אלפים לירות לבין סכום המס שהוטל

 מכה הוראת חוק עזר זה. י־

 (ב) על אף האמור בסעיף 3 ישולם המס לשנת 1974/75 תוך שלושים יום
 מיום הפרסום, אולם כל סכום ששולם על פי חוק עזר לבת־ים (מם עסקים עירוני), תש״ך—

 31960, בעד שנת 1974/75, ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

ל טו  11. חוק עזר לבת־ים (מס עסקים עירוני), תש״ד—1960 — בטל. בי

 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבת־ים (מם עסקים עירוני), תשל״ת—1975״. השם

 תוספת ראשונה
 (סעיף 2)

ות י ו ק א׳ - חנ ל  ח

 העסקים המפורטים בחלק זה יחול עליהם המס הנקוב בטבלה שלהלן לפי סוגיהם ולפי
 שטחם:

ג א ב  סו

ת ו ר י  ל

 חנות ששטחה עד 25 מ״ר 100 150 350
 מעל 25 מ״ר עד 33 מ״ר 125 230 400
 מעל 33 מ״ר עד 50 מ״ר, 175 280 450

 מעל 50 מייד לכל מ״ר נוסף 4 7 8

 3 ק״ת 991, תש״ך, עמ׳ 779; ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 1827.
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ג  תיאור העסק הסוג תיאור העסק הסו
רי  סדו

 1. אבזרי רכב ג 36. מכירה או השכרה של שמלות כלה ג
 2. אופטיקאי או כלים אופטיים ג 37. מכלת עם רשיון למשקאות משכרים ב
 3. אופנה, סלון, בוטיק ג 38. מכלת ללא רשיון למשקאות משכרים א
 4. אופנים, אופנוע, חלקים מכירה או תיקון ב 39. מכשירי כתיבה, ספרים או עיתונים ב
 5. אטליז ג 40. מסגרות או מראות ג
 6. אספקה חקלאית, זרעים ומספוא ב 41. ממתקים ב
 7. בגדים משומשים א 42. מעיניה, שימורי בשר, פירות או ירקות ג
 8. בולים ב 43. משקאות משכרים בקמעונאות ב
 9. גזוז וגלידה א 44. נברשות ג
 10. גלנטריה, חוטים או צרכי חיטות ב 45. נעלים ג
 11. דברי ספורט ג 46. עוגות ודברי מאפה ב
 12. דגים א 47. עופות חיים או שחוטים ב
 13. דגי נוי או בעלי חיים ב 48. פאות נוכריות ג
 14. הזדמנויות ג 49. פורמאיקה ג
 15. השחזה א 50. פרוות ג
 16. וילונות, מצרכי דקורציה או טפטים ג 51. פרחים או עציצים ג
 17. זכוכית, כלי זכוכית או חרסינה ג 52. צבעים או שמנים ג
 18. חזיות, יצור או מכירה ג 53. צלם או צרכי צילום ב
 19. חלב או דברי חלב א 54. צמר או דברי צמר ב
 20. חמרי בנין או כלי עבודה ג 55. צעצועים ג
 21. חמרי חשמל או אינסטלציה חשמלית ג 56. צרכי משרד ג
 22. חנות או משרד לקבלת הזמנות או אספקת 57. צרכי חשמל ג
ם ב 58. צרכי םנדלריה, עורות או פלסטיק ג י נ ו  מצרכים ש
 23. טבק, סיגריות או אביזרי עישון ב 59. צנורות או צרכי אינסטלציה סניטרית ג
 24. טכסטיל ג 60. קיוסק — חוף הים ג
 25. טלויזיה, רדיו, מכונות כביסה, מקררים 61. קיוסק — מקום אחר ב

ה ג 62. קונדיטוריה ג ל א א ב צ ו י כ  ו

ת ב 63. קפה, קליד, או מכירה, או תה ב י י י י פ ת א ו ' ל ר • י 2 6 

״ ב 64. קרח א י ע ב ג ו מ ם א י ע ב ו • כ 2 7 

ם ב 65. רהיטים, כולל רהיטי ילדים או עגלות ג " ל מ ש א ח ח ל ב ט ו מ ת א י י ב ל • כ 2 8 

ם ג 66. שטיחים ג י י ל מ ש ח ח ב ט ו מ ת א י ' ב ל 1 כ 2 9 

 30. כלי מיטה ב
 67. שעונים, מכירה ותיקונים ג

 31. מוצרי הלבשה ג 68. שקדים, גרעינים, בוטנים, פירות יבשים
ה ג ל א א ב צ ו י כ  32. מזוודות או ארנקים ב ו
 33. מזכרות או חפצי אמנות ג 69. תקליטים, כלי נגינה ג
 34. מי בושם, פרפומריה ג 70. תכשיטים, כלי כסף או זהב ג
 35. מכונות חישוב, מכונות כתיבה — מכירה 71. תשמישי קדושה ב
 או השכרה ג 72. חנות אחרת ב

 על אף האמור בתוספת זו, המס המוטל לגבי הנות הנמצאת בשכונת עמידר, ברח׳
 המעפילים, ברח׳ ניצנה או במעברה, יהיה בשיעור של מחצית מן הסכום המפורט בתוספת זו.
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ה י ש ע ת ה ו כ א ל ק ב׳ - מ ל  ח

 : המס שישולם בעד כל עסק מהעסקים המפורטים בחלק זה יהיה בסכום הגבוה
 לפי מבחן של מספר המועסקים או השטח, כלהלן:

 שיעור המס
 שטה רצפה או קרקע

 שיעור המס
ר המועסקים פ ס  מ

ת רו ת בלי רו י  בל
 שטה רצפה או קרקע

 שיעור המס
ר המועסקים פ ס  מ

ת רו  בלי

 מ־1 עד 5 500 עד 100 מ״ר 500
 מ־6 עד 10 800 מעל 100 מ״ר עד 200 מ״ר 800

 מ־11 עד 20 2000 מעל 200 מ״ר עד 300 מ״ר 2000
 מ־21 עד 50 4000 מעל 300 מ״ר עד 500 מ״ר 4000
 מ־51 עד 100 6000 מעל 500 מ״ר עד 1000 מ״ר 6000
 מ־101 עד 200 8000 מעל 1000 מ״ר עד 2000 מ״ר 8000

 מ־201 ומעלה 10000 מעל 2000 מ״ר 10000

' תיאור המלאכה או התעשיה ס  מ

 סידורי
 מם׳

 תיאור המלאכה או התעשיה
רי  סידו

 1. אזבסט או מוצרי אזבסט 35. מלט, מוצרי מלט
 2. אינסטלציה חשמלית או חלקיה או חוטי חשמל 36. מסגרות, פחחות
 3. אלכוהול 37. מצבעה ואישפור

 4. אמאיל או ציפוי אמאיל 38. מצרכי מזון, ייצור, שימור או עיבוד
 5. אמבטיות 39. משקאות מכל הסוגים
 6. אריזת מזון, מצרכי בית 40. מתכת ומוצרי מתכת

 ד. ארנקים, תיקים מעור, מפלסטיק או כל חומר אחר 41. נגריה
 8. בדי ריפוד, שטיחים 42. נוצות י— ניקוי, עיבוד
 9. בית, בישול לבירה או לתת 43. נייר דבק, מוצרי דבק

 10. גומי, נילון, פלסטיק או מוצריהם 44. נעלים
 11. גז, אציטלין או כל גז אחר, יצור, החסנה ואספקה 45. סיכות

 12. גרביים 46. עור, מוצרי עור
 13. דבק סינתטי 47. עיבוד עץ — ישן, חדש או עבודות עץ אחרות

 14. דודים 48. עמילן ומוצריו
 15. דפוס, ליתוגרפיה או אופסט 49. פקקים
 16. הדפסת בדים ונילון 50. צבעים

 17. הלבשה ותפירה 51. צביעת נייר, חוטים או חוטי צמר
 18. הרכבת מכונות אלקטרוניות 52. צמר גפן
 19. זכוכית, כלי זכוכית 53. צעצועים

 20. חומץ 54. קונפקציה
 21. חפצי נוי, מזכרות, דברי אמנות 55. קירור — אביזרי קירור וחלקיהם

 22. יהלומים 56. קרטון ומוצרי קרטון, נייר ומוצרי נייד
 23 יצור חלקי בתים טרומים 57. קרח — יצור ומכירה

 24. כובעים 58. קרמיקה, מוצרי קרמיקה
 25. כימיקאלים שונים או מוצרים כימים 59. רשתות
 26. כלי אלומיניום או מוצרי אלומיניום 60. שיניים

 י2. כריכיה 61. שיש, עיבוד, חיתוך
 28. לבני סיליקט 62. שמיכות, מזרונים

 29. מברשות, מטאטאים 63. שמרים
 30. מודדי מים 64. שערות

 31. מוזאיקה, פסיפס 65. תיקון צמיגים למכוניות
 32. מוסך, בתי־מלאכה — לתיקון, שיפוץ, כלי רכב מכל 66. תמרוקים — סבונים וכיוצא באלה

 הסוגים, חשמלאי רכב 67. תרופות, מוצרי ריפוי שונים
 33. מטוויה לאריגה, סריגה וכיוצא בזה 68, תריסים מכל סוג

 34. מכונות קירור וחימום
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ם שונים י ק ס ק ג׳ - ע ל  ח

רות ר המלאכה או העסק המס בלי או  תי

 14. בית קרור —
 ששטחו עד 500 מ״ר 6000

 מעל 500 מ״ר 10000
 15. בית־קפה, מזנון, מסעדה, ללא רשיון —

 למכירת משקאות משכרים, ששטחו —
 עד 40 מ״ר 300
 מ־40 מ״ר עד 80 מ״י 500

 מעל 80 מ״ר 1000
 בית קפה, מזנון, מסעדה, עם רשיון

 למכירת משקאות משכרים, ששטחו —
 עד 40 מ״ר 500
 מ־40 מ״ר עד 80 מ״ד 750

 מעל 80 מ״ר 1500
 16. בית־מרקחת המעסיק עובדים לרבות בעלים —

500 1 
700 2 

1000 3 
 4 ומעלה 1600

 17. בנק, קופה או אגודה לאשראי או כל מוסד
 פיננסי אחר, משרד או סניף המעסיק

 עובדים —
 עד 5 3500
 מ־6 עד 9 8000

 מ־10 או יותר 10000
 18. בריכת שחיה —

 הפועלת כל עונות השנה 3000
 רק בחלק של השנה 2000

 19. גז — אספקה לבישול ולחימום —
 עד 1000 לקוחות 800 1

 מעל 1000 לקוחות, לכל 100 לקוחות
 או חלק מהם עד סכום של 10000 לידות 80

 20. גנון או גן־ילדים —
 עד 15 ילדים 75

 מ־16 עד 35 ילדים 150
 מ־36 ילדים ומעלה 300
 21. דיסקוטק 750

 22. דקורטור —
 עם חנות 300
 'במקום אחר 175

 23. הובלה לכל מכונית —
 עד 3 טון 100
 מ־3 טון עד 8 טון 300
 מ־8 טון ומעלה 500
 תלת־אופנוע 50

 24. העתקות שמש, צילומי מסמכים . 100
 25. הרכבת אנטנות וטכנאי טלויזיה —

 עם חנות 500
 ללא חנות 250
 26. השכרת חדרים לקייטנים, לכל חדר 40

רות ר המלאכה או העסק המם בלי או  תי

 1. אדריכל, מהנדס מכל המקצועות 400
 לכל מועסק נוסף — 100

 2. אוטובוסים המקיימים שדוחים עירוניים
 ובין־עירוניים 10000

 3. אולם לחתונות, נשפים, מסיבות, מועדון
 ששטחו

 עד 250 מ״ר 1000
 מעל 250 מ״ר, לכל מ״ר נוסף 7

 4. אולם תיאטרון או קולנוע —
 עד 1000 מקומות 1000
 מעל 1000 מקומות 1500
 קיצי 400

 5. אולם תערוכות לתמונות, פסלים, גלריה
 לאמנות —

 פרט למקום מכירה 100
 עם מכירה 600
 6. אטליה לציור, פיסול 100
 7. אמרגן 250

 8. אספקת מים חמים בבתים משותפים 1500
 9. ביטוח — משרד, סוכנות או סניף שמספר

 העובדים בו כולל בעלים —
500 1 
 t מ־2 עד 3 700

 לכל מועסק נוסף 150
 סוכן ללא משרד 300

 10. בית־חולים, בית־הבראה, בית־החלמה או
 , כל מוסד רפואי פרטי אחר —

 עד 5 חדרים 500
 מעל 5 חדרים, לכל חדר נוסף 75

 11. בית־מלון, בית־לינה או חדרים מרוהטים,
 בית, בית־אוכל, או בית־קפה פתוח לקהל —

 דרגה 1 500
 דרגה 2 800

 דרגה 3 2000
 דרגה 4 3500
 דרגה 5 5000
 דרגה 5א 8000

 עם בית אוכל או בית־קפה פתןח לקהל —
 תוספת 25%.

 12. בית ספר פרטי, מכון, לרבות בי״ם לנגינה,
 ריקודים, בלט, התעמלות, ריתמיקה, הת
 עמלות ילדים או אחרת, אם מספר התל

 מידים אינו עולה על 50 150
 לכל תלמיד נוסף 2

 13. בית ספר לנהיגה —
 לכל מכונית 400

 לכל אופנוע, קטנוע או אופניים עם
 מנוע עזר 200
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ת ו ר י י ר המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס ב או  תי

 44. מכבסה —
 קבלת כביסה 120
 ניקוי כימי 200

 45. מכבסה מונעת בחשמל, מעגילה, לכל מכונה
 או תא כביסה 50

 46. מכון אורטופד, לכל מועסק לרבות בעלים 500
 47. מכון ליופי וקוסמטיקה, לכל מועסק לרבות

 בעלים —
 עם חנות 500
 ללא חנות 500
 48. מכלת או ממתקים בסיטונות 800

 49. מסחר בזיפזיף, חול, חצץ, כורכר 5000
 50. מספרה — לכל מועסק לרבות בעלים —

 לגברים 75
 לנשים 300
 לנשים וגברים 300
 51. מעבדה, לכל מועסק לרבות בעלים 250

 52. משקאות משכרים בסיטונאות 2000
 53. משרד ליבוא ויצוא 1000

 54. משרד למכירת כרטיסים להצגות תיאטרון
 או קולנוע או לכל עינוג אחר 100

 55. משרד להנהלת חשבונות או בקורת חשבו
 נות או יעוץ בעניני מם הכנסה, שמספר

 המועסקים לרבות הבעלים —
300 1 
600 2 

1000 3 
 4 ומעלה 2000
 56. משרד לפרסומים 2000

 57. משרד לתרגומים, הדפסות משרד, לכל
 מועסק 100

 58. משדד עורך דין —
 למועסק אחד לרבות בעלים 600
 לכל מועסק נוסף 150

 59. משרד רואה חשבון, לכל מועסק לרבות
 הבעלים 450

 60. מתווך לנכסי דלא ניידי —
 עם משרד 2000
 במקום אחר 500

 61. סוחר מקרקעין 3000
 62. סוכנות דואר —

 סוג א׳ 150
 סוג ב׳ 100
 סוג ג׳ 50

 63. סוכנות או משדד לנסיעות לתיירות פנים
 או חוץ, לכל מועסק לרבות הבעלים 200

 64. סוכנות ראשית או משרד לכרטיסי הגרלה
 או לניחושי ספורט, כדורגל או משחקים

 אחרים — פרט לדוכני מפעל הפיס 250

250 
200 

300 
200 

100 

250 
75 

10000 

1000 
5000 

10000 
175 
600 

400 
1000 

150 
100 

200 
150 

300 
100 

10000 

225 

100 
150 
500 
700 

4000 
6000 

10000 

 השכרת רכב —
 משרד להשכרת רכב

 לכל מכונית
 זיפות או סיוד גגות — לכל מועסק לרבות

 בעלים
 זגג — לכל מועסק לרבות בעלים

 חלוקת — חלב, לחם, נפט, קרח, בעגלה
 או במכונית — לכל מחלק או מכונית

 חייט —
 עם חנות, לכל מועסק לרבות בעלים .

 במקום אחר
 חשמל, אספקה, חלוקה

 כל־בו, חנויות מכל הסוגים ששטחו
 במ״ר —

 עד 180 מ״ר
 מעל 180 מ״ר עד 500 מ״ר

 מעל 500 מ״ר
 לונה־פארק

 מאפיה
 מגרש חניה למכוניות — ששטחו —

 עד 500 מ״ר
 מ־500 מ״ר עד 1000 מ״ר

 מ־1000 מ״ר לכל 250 מ״ר נוספים או
 חלק ממנו

 מגרש טניס —
 מודד מוסמך, שרטט —

 עם משרד — לכל מועסק לרבות בעלים
 במקום אחר — לכל מועסק לרבות בעלים

 מוניות לשירות עירוני ובין־עירוני —
 משרד או תחנה

 לכל מונית
 מחשבים אלקטרונים, מכונות לניקוב ועי
 בוד נתונים בשיטת כרטיסים מנוקבים או

 בשיטת סרט מגנטי וכיוצא בזה
 מחסן לגרוטאות ברזל, חומרי בנין משו
 משים, עצים משומשים, וכיוצא באלה לכל

 שטח של 250 מ״ר או חלק ממנו
 מחסן להחסנת חמרי גלם, סחורות של
 בית־מסחר, של בית־חרושת או בית־מלאבה

 — ששטחו —
 עד 40 מ״ר

 למעלה מ־40 מ״ר עד 60 מ״ר
 למעלה מ־60 מ״ר עד 100 מ״ר

 למעלה מ־100 מ״ר
 מים, אספקה לפי המחזור בלירות בשנה

 הקודמת —
 עד 250,000

 מעל 250,000 עד 350,000
 מעל 350,000

.27 

.28 

.29 

.30 

.31 

.32 

.33 

.34 

.35 

.36 

.37 

.38 

.39 

.40 

.41 

.42 

.43 
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רות ר המלאכה או העסק המס בלי ת היאו רו י ר המלאכה או העסק המס בל או  תי

 בניה בדדי, ארגון בניה, בניית בתים או
 דירות למכירה או להשכרה — אם הסכום
 הכולל שהושקע בעבודות ובבנינים לרבות
 החומרים, מגרש וכל סכום אחר שהושקע
 בקשר לעבודות ולמינים במשך השנה

 הקודמת — בלידות —

 עד 10,000 300
 10,001 עד 50,000 400

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

 מעל 750,000 10000

 78. רופא או רופא שיניים, מרפא שיניים, טכ
 נאי שיניים עם מקום לקבלת חולים 1000
 לכל מועסק נוסף 500

 79. רופא וטרינרי 200

 80. רפד, לכל מועסק 150

 81. תופרת, לכל מועסק 50

 82. תיווך מכוניות משומשות מכל הסוגים —
 עד 300 מ״ר 1000
 לכל 150 מ״ר או חלקיהם 300

 83. תחנת דלק, בנזין וסולר
 בעד כל משאבה 1000
 בעבור סיכה 1000
 משאבה לנפט 1000

 84. תריסים — התקנה, מכירה — לכל מועסק
 לרבות הבעלים 200

 65. סוכנות רכב 5000

 66. סולל וחופר —
 עם משרד 3000
 במקום אחר 2000

 67. סופרמרקט, שופרסל, כל־בו למצרכי מזון,
 חנויות שירות עצמי —

 עד 100 מ״ר 1000
 מ־100 עד 180 מ״ר 2500
 מ־180 מ״ר עד 500 מ״ד 5000
 מעל 500 מ׳׳ר 7500

 68. סיגריות, טבק — מכירה בסיטונות 1250

 69. סיד — כיבוי ומכירה 250

 70. סיטונאי לחומרי בנין 5000

 71. סיטונאי לפיתת וירקות 1000

 72. סירות להשכרה —
 לכל סירה מונעת 150
 לכל סירה שאיננה מונעת 50

 73. סנדלר, לכל מועסק 50

 74. ספריה או השאלת ספרים 50

 75. פחח —
 עם חנות 500
 במקום אחר 350

 עם מכונות חשמליות 1500

 76. צבע, סייד — לכל מועסק לרבות הבעלים 300

 77. קבלן או קבלן משנה לבניה, לעבודות
 קידוח, לעבודות ציבוריות, לסיוד, לטיוח,
 להקמת שלדי בנין, לצבעות, לאינסטלציה
 סניטרית או חשמלית, לריצוף, לגינון, לנק־
 יון או לשאר עבודות כיוצא באלה, בין
 בחומרים שלו ובין של מוסר העבודה,

 תוספת שניה
 (סעיף 4(א)(ב) ו־(ג))

ה ע ד ו  ה

 לפי סעיף 4 לחוק עזר לבת־ימ (מס עסקים עירוני), תשל״ה—1975

 לכבוד

 ראש עידית בת־ים

 אני(ו) החתום(ה)(ים) מטה
 מוםר(ת)(ים) בזה, הודעה בהתאם לחוק עזר לבת־ים (מס עסקים עירוני), תשל״ה—1975.
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 1. שם בעל העסק או שמות הבעלים (במקרה של עסק פרטי או שותפות) או של המנהלים
 (במקרה של חברה או אגודה)

 שם משפחה ושם פרטי המע!

 א

 ב

 ג

 ד.

 כינוי מסחרי(פירמה) אם ישנו

 2. מען העסק:

 גוש וחלקה אזור , •רחוב מס׳

 שם בעל הנכם מענו ..מם׳ טלפון

 3. ייסוד העסק:

 א. שנת הייסוד

 ב. מאיזה תאריך נמצא העסק במקום ובבעלות הנוכחית.

 ג. מען קודם של העסק.

 ד. שם הבעל הקודם של העסק

 ה. לאן עבר הבעל הקודם (נא לציין המען)

 4. הסתנפות (אם העסק או סניף, מחלקה, סוכנות או מחסן):

 א. שם המרכז כתובת

 *ב, האם יש לעסק סניפים או מחלקות במקומות אחרים בבת־ים — כן/לא

 ג. שמות הסניפים, המחלקות, הסוכנויות או המחסנים:

 שם כתובת
 שם כתובת
 שם כתובת

 5. תיאור מקום העסק:

 *א. מקום העסק הוא — בנין/םככה/שטח פתוח

 *ב. העוסק הוא — בעל/שוכר/דייר משנה/שם מקום העסק

 6. תיאור העסק:

 *א. העסק הוא — חנות קמעונית/בית חרושת או בית־מלאכה/מחסן סיטוני/בית
 מסחר סיטוני.

 ב. ציין את סוג הסחורה המשווקת או המיוצרת

ם.  * מחק את הבלתי מתאי
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 ג. אם העסק איננו מסוג העסקים המצוינים בסעיף א׳ לעיל, נא לתת תיאור תמציתי

 של העסק

 7. א. שטח העסק מ״ר (אין לכלול בסעיף זה את השטחים הכלולים
 בסעיפים כדלקמן)

 המשמשים את העסק

 ב. שטח היציע מ״ד

 . ג. שטח הסככה מ״ר

מ״ר . . .  ד. שטח הפתוח .

 ה. מס׳ מקומות ישיבה

 ו. מס׳ המועסקים:

. ס״ה . . .  1) בעלים, שותפים, בני משפחה, מנהלים.
 2) מועסקים שכירים, עובדי משרד, פועלים מכל הסוגים ס״ה

.ס׳׳ה . .  3) תלמידים(ות) חגיכים(ות) למטה מגיל 18. .

 ז. המחזור בלירות בשנה הקודמת (אספקת מים) ל״י

 ח. פרטים על מכוניות:

 מכוניות משא— מס׳ המכוניות
 מוניות — מס׳ המכוניות..

 בי״ם לנהיגה — מס׳ המכוניות מס׳ האופנועים

 ט. השכרת רכב — מס׳ המכונות

 י. מספר החדרים

 יא. מספר משאבות דלק

 יב. מספר תלמידים/ילדים

 יג. דרגת העסק או בית המלון בית אוכל פתוח כן/לא

 יד. מספר לקוחות

 טו. מספר מכונות כביסה
 מספר תאי־כביסה

 טז. קבלנים — סכום השקעות במגרשים, בניה, חומרים, עבודות וכיוצא באלה

 יז. סירות להשכרה —
בלי מנוע . . . .  מספר הסירות עם מנוע .

 אני הח״מ
 מאשר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל נכונים.

 תאריך
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 תוספת שלישית
 (סעיף 4(ד,))

ה ע ד ו  ה

 לפי סעיף 4(ה) לחוק עזר לבת־ים (מס עסקים עירוני), תשל״ה—1975

 מספר חשבון.

 לכבוד

 ראש עירית בת־ים

 1. אגי(אנו) החתום(ים) מטה מוםר(ים) בזה הודעה

 כי ביום בחודש 19 אני(אנו) חדלתי(נו) לעסוק

 בעסק ברחוב , מם׳ אשר שמו (שם העסק)

 ואשר תיאורו, טיבו ומהותו היו

 2. וכן הנני/הננו מצהיר(ים) כי העסק האמור חוסל ופורק ביום

 בחודש 19, וכן אני(אנו) לא מכרתי(נו) או ד,עברתי(נו)

 את העסק או כל טובת הנאה לכל אדם שהוא.

 3. וכן הנני(נו) מצהיר(ים) כי העסק האמור במקום וכל טובת הנאה נמכרו/הועברו

 לה׳ (לה״ה)

 מרחוב .מס׳

 החל מיום לחודש 19.

 4. הנני(ו) מצהיר(ים) כי העברתי(נו) את העסק האמור או את המחסן לרחוב.

 מס׳ .וכי אני(אמ) אמשיך(נמשיך) לעסוק בעסק

 האמור או להחזיק במחסן האמור במקום החדש.

. ך י ר א  ת

ת הפירמה. מ ת ו ח ם ל  מקו

ק ר ל ק ו ח צ  נתאשר. י
 י״ח בטבת תשל״ה (1 בינואר 1975) ראש עירית בת־ים

 (חמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת העיריות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 945ו

ם י ק ס ס ע ם בדבר מ י י ת ע ב ג ק עזר ל ו  ח

, וסעיף 3 לפקודת הרשויות 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות
, מתקינה מועצת עירית גבעתיים חוק עזר זה:  המקומיות (מם עסקים), 1945 2

 1. בסעיף 2(א) לחוק עזר לגבעתיים (מס עסקים עירוני), תשכ״ב—1962 3 (להלן —
 חוק העזר העיקרי), במקום ״בשיעור הנקוב בתוספת הראשונה״ יבוא ״בשיעור הנקוב

 בתוספת הראשונה בתוספת של 60%״.

 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
 על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1974/75 יראו אותו כאילו שולם על חשבון המם

 לפי חוק עזר זה.

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

 בחוק עזר זה.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעתיים (מס עסקים עירוני) (תיקון), תשל״ה—
 1975״.

ן סעיף 2 קו  תי

 תחייה

 הוראות מעבר

ן מ ז י י ר ב א ק ו  ק
 ראש עירית גבעתיים

 נתאשר.
 ה׳ בשבט תשל״ה (17 בינואר 1975)

 (חמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

נת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.  1 דיני מדי

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

 3 ק״ת תשכ״ב, עמי 1961; תשל״ד, עמי 1626.

 פקודת העיריות

1 9 6 2 - ב ״ כ ש  חוק הרשויות המקומיות (ביוב), ת

ל ביוב ט י ה בדבר ה פ י ח ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות י, וחוק הרשויות המקומיות
, מתקינה מועצת עידית חיפה חוק עזר זה:  (ביוב), תשכ״ב—1962 2

נת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.  1 דיני מדי

 2 ם״ח תשכ״ב, עמי 96; תשל״ב, עמי 156.

ת 3295, ט׳ באדר תשל״ה, 20.2.1975 ו נ ק ת  934 קובץ ה



! סעיף 1  1. בסעיף 1 לחוק עזר לחיפה (היטל ביוב), תשכ״ג—1963 3 (להלן — חוק העזר תיקי
 העיקרי), במקום הגדרת ביוב יבוא:

 ״״ביוב״ — ביב ציבורי או ביב מאסף וכן מכון טיהור שאינו מיועד לייצור מי־שתיה
 ומיתקנים אחרים.״

ת פ י ח ז  2. במקום התוספת השניה לחוק העזר העיקרי יבוא: י
ת השניה פ ס ו ת  ה

 ״תוספת שניה
 (סעיפים 2 ר3)

 שיעורי ההיטל בלירות
 לפי האזור

 1. ביב ציבורי, לכל מטר מרובע
 של קרקע (כולל קרקע שעליה

 עומד בנין) 6.75 5.70 4.20 4.20
 לכל מטר מרובע של שטח בנין 10.80 10.80 10.80 10.80

 2. מיתקנים אחרים
 לכל מטר מרובע של קרקע

ד בכל האזורים מ ו  (כולל קרקע שעליה ע
 הבנין) 1.65

 3. ביבים מאספים
 לכל מטר מרובע של קרקע

ם י ר ו ז א ל ה כ  (כולל קרקע שעליה עומד 2
 הבנין) 1.65 ״

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה (היטל ביוב) (תיקון), תשל״ה—1975״. השם

י ג ו מ ל ף א ס ו  נתאשד. י
 ה׳ בשבט תשל״ה (17 בינואר 1975) ראש עירית חיפה

 (חמ 8/12)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 3 ק״ת תשכ״ג, עמ׳ 2086¡ תשל״ד, עמ׳ 183.
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ות(מס עסקים), 1945 מי  פקודת הרשויות המקו

ם י ק ס ס ע ן בדבר מ ק עזר לבני־ שמעו ו  ח

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

 עזר זה:

 הג׳־יייז 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה האזורית בני־שמעון;

 ״עסק״ — עסק או מלאכה המפורטים בתוספת;

 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה;

 ״מס״ — מס עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה.

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

 ״שנה״ — שנת כספים.

 הטלת מס 2. (א) כל עוסק ישלם למועצה מס, לכל שנה שבה עסק, או לכל חלק ממנה, בשיעור

 הקבוע בתוספת, אולם עוסק למעט קבלן או קבלן משנה, שהתחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר
 או הדל לעסוק לפני 1 באוקטובר והודיע על כך למועצה לפגי אותו תאריך, ישלם אותה שנה

 מחצית המס בלבד.

 (ב) העוסק בעסק אחד במקומות שינים, ישלם מס בעד עסקי שבכל מקום ומקום.

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

 (ד) התחיל עוסק, לאחר ששילם את המס, 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.

וים: האחד ב־1 באפריל והשני ב־1 באוקטובר י שיעורים שו  תשלום מס 3. (א) המס ישולם בשנ

 של השנה שבעדה מגיע המס.

 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אהרי 1 באפריל אולם לפני 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

 יותה

 (ג) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר ישלם את מחצית המס בבת אחת
 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
ת הכספים; עלה שיעור המס הסופי על  העבודה; סכום המס הסופי ייקבע בסוף שנ

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

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמי 115; ם״ח תשכ״ז, עמי 2¡ תשל״ד, עמי 144.

ת 3295, ט׳ באדר תשל״ה. 20.2.1975 ו נ ק ת  936 קובץ ה



 המקדמה כאמור, ישלם העוסק את ההפרש תוך 14 יום מיום שנמסרה לו הודעה על סכום
 המס הסופי לאותה שנה! קטן שיעור המם מהמקדמה כאמור יוחזר העודף לעוסק.

ות י  4. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב _ סמכו
 ראש המועצה

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

 (2) ממי שטוען ששילם את המס, 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.

 5. אדם שעשה אחת מאלה:

 (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
 לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה

 או אחרי הרשעתו.

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

ן (מס עסקים מקומי), תשי״ז—1956 3 — בטל.  7. חוק עזר לבני־שמעו

 8. הוראות סעיף 3 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 לפי חוק עזר
 לבני־שמעון (מס עסקים מקומי), תשי״ז—1956, יראו אותו כאילו שולם על חשבון המס

 לפי חוק עזר זה.

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

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבגי״שמעון (מס עסקים מקומי), תשל׳׳ה—1975״.

 תוספת
ה נ ש ס ל מ  שיעורי ה

ת ו ד י ל ת תיאור המלאכה או העסק המס ג רו  תיאור המלאכה או העסק המס בלי

 אספקת דלק לתחנה, לכל משאבה 150 אספקת חשמל ליישובי המועצה 4000
 אספקת דלק ליישובים, לכל יישוב 150 סוללות לעופות, לכל סוללה 75

 אספקת מצרכי מזון ליישובים, לכל יישוב 100 בית אריזה לירקות, פירות, הדרים או פרחים 500
 אספקת זבלים או תערובת לפי ההיקף הכספי ביטוח, לכל 10,000 לירות דמי ביטוח או חלק

 לכל 10,000 לירות או חלק מהן 100 מהם 25

 3 ק״ת 669, תשי״ז עמי 718; ק״ת 1254, תשכ״ג, עמי 1172; ק״ת 2018, תשכ״ג, עמי 1854; ק״ת 2203, תשכ״ח, עמי 11-14;

 ק״ת 2673, תשל״א, עמי 648; ק״ת 2897, תשל״ד, עמי 1672.

 עונשין

ת מעבר ראו  הו

לה  תהי
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רות ת תיאור המלאכה או העסק המס בלי רו  תיאור המלאכה או העסק המס בלי

 קפה או מסעדה המעסיק עובדים כולל הבעלים —
 עד 5 עובדים 200
 לכל עובד נוסף 100

 קידוח מים 1500-
 קידוח נפט 2000
 תחנה לציוד חקלאי 1000
 בית קירור 2000

 תחנה או מחסן למכירת דלק עם משאבות, לכל
 משאבה 2000
 שירות אוטובוסים 3500

 שירות מוניות בין עירוני המעלה ומוריד נוסעים
 בתחום המועצה 500
 שירות לניקוי וכביסה 200

 רופא, רופא שיניים, מהנדס, עורך־דין או סוחר
 בהמות שהיקף עסקיו בתחום המועצה הוא —

 עד 20,000 לירות 150
 לכל 10,000 נוספים 100
 שירות הדברת מזיקים, לכל יישוב 50

 קבלן או קבלן משנה: בניה בדדי למכירד, או
 להשכרה, סיוד, צביעה, טיח, ריצוף, נגרות,
 שרברבות, חשמל, זגגות, תכנון ופיקוח על
 בניה, מסגרות, גינון, עבודות עפר, ביוב,
 תיעול, טלפון, סלילה, הובלת המרים, חריש,
 קציר, ריסוס, הדברה, סיקול, ניקוז, קידוח,
 הרכבת מכונות וציוד, השכרת ציוד מכני
 לבניה, לחקלאות, לםלילה, אספקה או הרכבה
 של ציוד או מכונות, לתעשיה, לחקלאות או
 כל עבודה קבלנית אחרת ושירותים שונים,
 בין בחמרים וכלים של הקבלן ובין בחמרים
 ובכלים של מזמין העבודה, לרבות התמרים,
 מגרש וציוד וכל סכום אחר שהושקע לצורך
 ביצוע העבודה, שהיקף עבודתו או עסקיו

 בתחום המועצה לשנה בלירות הוא —
 עד 5,000 לירות 100
 מ־5,000 עד 10,000 200
 לכל 10,000 לירות נוספות או חלק מהן 200

 הפקה, ייצור או צילום של סרט קולנוע, לפי
 המספר הכולל של המועסקים או המשתתפים

 בהפקה, בייצור או בצילום —
 עד 20 750

 מ־21 עד 30 1500
 מ־31 עד 40 2500

 לכל משתתף נוסף 50
 הובלה, הסעה, לכל מכונית —

 עד 3 טון 100
 למעלה מ־3 עד 12 טון 150
 מעל 12 טון 250
 שירות אווירונים החונים בתחום המועצה 500
 טחנת קמח 400

 כריית חומר ואדי, כורכר, חול לבן וכל חומר
 אחד, לכל מטר מעוקב 0.15

 מספרה 50
 מציג או מקרין סרטים 150

 מחצבה המעסיקה עובדים כולל הבעלים —
 עד 5 עובדים 500
 לכל עובד נוסף 30

 מחסן להחסנת סחורות ואספקתן 400
 מוסך, מסגריה, נגריה, בית מלאכה, או מפעל
 תעשיתי המעסיק עובדים כולל הבעלים •—

 עד 5 עובדים 400
 לכל עובד נוסף 50

 מזנון או דוכן לממכר מזון 100
 קולנוע

 עד 400 מקומות ישיבה 250
 מ־401 עד 800 מקומות ישיבה 500
 מעל 801 מקומות ישיבה 750
 דודי שמש, לכל דירה 35

 מנפטה להפרדת כותנה 1000
 מכולת 200
 צרכניה 200
 אטליז 200
 חנויות אחרות 200

ל נ י ה נ? ס י ר  א
 ראש המועצה האזורית בני־שמעון

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

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

 (חמ 8/2)
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 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 945ו

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ק עזר לגזר ב ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות י, וסעיף 3
, מתקינה המועצה האזורית גזר חוק  לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 עזר זה:

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  1. במקום התוספת לחוק עזר לגזר (מס עסקים מקומי), תשי׳׳ז—1956 3 (להלן — ה
 חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״תוספת
ה נ ש ס ל מ  שיעורי ה

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

 צרכניה או חנות מכולת עם רשיון למכירת
 משקאות משכרים 300

 קבלן או קבלן משנה, בעד עבודות, כולל
 החומרים, בין לפי חוזה ובין באופן אחר,
 המבצע עבודות בנין, כבישים, חריש, סיקול,
 ניקוז, ביוב, חממות, הנחת צינורות מים,
 אינסטלציה סניטרית, חשמלית, או לטלפונים,
 קווי נפט תת־קדקעיים, ריצוף או עבודות
 כיוצא באלה שהיקף העבודה לשנה בתחום

 המועצה בלירות הוא —
 עד 5,000 100
 למעלה מ־5,000 עד 10,000 200
 למעלה מ־10,000 עד 15,000 300
 למעלה מ־15,000 עד 20,000 400

 למעלה מ־20,000, לכל 10,000 נוספות או
 חלקן, תוספת של 200
 קיוסק למכירת משקאות קלים 50

 שירות אוטובוסים המקיים שירות בתחום המו
 עצה 4000
 מעבדה לייבוש צמחי תעשיה 200

 רוכלות מכירת תוצרת חקלאית 100״.

רות  תיאור המלאכה או העסק המס בלי

 אספקת חשמל 4000
 אספקת גז לבישול ולחימום, לפי מספר הלקו־
 'חות, ובלבד שכאשר הגז מסופק למטבח
 משותף ייחשבו כל 5 נפשות כלקוח אחד —
 עד 1000 לקוחות, לכל מאה לקוחות או

 חלק מהם 100
 למעלה מ־1000 לקוחות, לכל 200 לקוחות

 נוספים או חלק מהם 100
 בית אריזה לפרי הדר 5000
 בית חרושת לארגזי ברום 5000

 מפעלים, בתי־חרושת לבלוקים, מברשות, נג
 ריה, רהיטים, בנין ומשרד, מסגריה, בית
 דפוס, מפעל ממטרות, מפעלי מתכת, חומרי

 ניקוי, ייצור גבינות ותוצרת חלב —
 עד 5 עובדים 400
 לכל עובד נוסף 50

 מכון לניקוי זרעים 440
 מחצבה שתסוקתה היומית במטרים מעוקבים —

 עד 40 800
 למעלה מ־40 עד 100 1200

 למעלה מ־100 10000
 פנסיון, בית הבראה, קייטנה 500

 תחילה

ת מעבר ראו  הו

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

 3. על אף האמור בסעיף 3 לחוק העזר העיקרי, ישולם המס לשנת 1974/75 תוך
 שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם על חשבון המס
 לשנת 1974/75 לפי חוק העזר העיקרי ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

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

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

 3 ק״ת תשי״ז, עמי 275; תשל״ה, עמ׳ 244; תשל״ג, ענ?׳ 992.
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ג 4. על אף האמור בחוק עזר זה לא ישולם בשנת 1974/75 מם בסכום נוסף העולה י י  פ

 על 50% מההפרש שבין 5000 לירות לבין סכום המס שהוטל בחוק עזר זה.

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

ה ד ו ק ט ו ר י ש  נתאשר. מ
 י׳ בטבת תשל״ןן (24 בדצמבר 1974) ראש המועצה האזורית גזרי

 (חמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
 הוק עזר לקרית׳ עקרון בדבר מודעות ושלטים

, מתקינה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות
 המועצה המקומית קרית־עקרין חוק עזר זה:

, ת 1. במקום התוספת השניה לחוק עזר לקרית־עקרון (מודעות ושלטים), תשכ״ב—1962 2 פ ל ח  ה
ת השניה . פ ס ו ת  ה
 יבוא.

 ״תוספת שניה
 (סעיפים 3(א) ר9(ב))

 חלק א׳ - מודעות
 שיעור האגרה

 בלירות
 1. מודעות על גבי לוחות המודעות של המועצה בסדרה של

-  25 לוחות מודעות או חלק מהם -

 (א) מודעה גדולה —
 לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם 12.50
 לכל יום נוסף 4.50
 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה 0.30

 (ב) מודעה בינונית —
 לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם 10.00
 לכל יום נוסף 4
 בעד הדבקת כל טופס נושף של אותה מודעה 0.25

 (ג) מודעה קטנה
 לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם 8
 לכל יום נוסף 3
 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה 0.20

 (ד) מודעה זעירה —
 לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם 6

נת ישראל, נוסח חדש 9, עפ׳ 256.  י דיני מדי
 2 ק״ת תשכ״ב, עמ׳ 2258.
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 שיעור האגרה
 בלירות

 לכל יום נוסף 2
 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה 0,15

 2. מודעה באמצעות מכשיר אופטי או חשמלי על בד קולנוע או
 במקום אחר, לכל שבוע או חלק ממנו לכל מקום פרסום 2

 3. סרט פרסום על בד קולנוע, בעד כל 27 מטר או חלק מהם,
 לכל שבוע או חלק ממנו לכל בית קולנוע 5

 4. מודעה על רכב פרטי או מסחרי, בעד כל מטר מרובע או

 חלק ממנו׳ לכל שנה או חלק ממנה 7.50

 5. מודעה בתוך רכב ציבורי, לכל שנה או חלק ממנה 2

 6. מודעה על גבי החלק החיצוני של רכב ציבורי, לכל שנה או חלק ממנה —
 (א) מודעה ששטחה שליש מטר מרובע או חלק ממנו 20

 (ב) מודעה ששטחה מעל שליש מטר מרובע 30

 7. לוח מודעות שהמועצה העמידה אותו לרשות המפרסם,
 לשבוע או חלק ממנו 17.50

 8. רשיון שנתי לבעל בית קולנוע לפרסם מודעות הנוגעות לעסק
 לקולנוע, בעד כל מטר מרובע או חלק ממנו לכל שנה או חלק ממנה 9

 9. מודעה מוארת בחשמל או נאון או בכל אופן אחר, לכל מטר
 מרובע או חלק ממנו לכל שנה או חלק ממנה 15

 חלק ב׳ - שלטים
 שיעור האגרה

ת רו  בלי

 1. שלט המותקן בשטח תפוס על ידי עסק כששטח השלט
 במטרים מרובעים — לשנה —

 עד 1 20
 לכל מ״ר נוסף או חלק ממנו 10

 2. שלט המותקן מחוץ לשטח התפוס על ידי עסק,
 לכל מ״ר או חלק ממנו 40״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־עקרון (מודעות ושלטים) (תיקון), תשל״ה—
 1975״.

ה מ ל ה ש ד ו ה  נתאשר. י
 י״ח בטבת תשל״ה (1 בינואר 1975) , ראש המועצה המקומית קרית־עקרון

 (חמ 8/17)

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

 חוק עזר לרעננה בדבר אגרת תעודת אישור

1 מתקינה  בתוקף סמכותה לפי סעיפיה 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות
 המועצה המקומית רעננה חוק עזר זה:

, יבוא: ת 1. במקום התוספת לחוק עזר לרעננה (אגרת תעודת אישור), תשכ״ז-—1967 2 פ ס ו ת ת ה פ ל ח  ה

 ״תוספת
 (סעיף 3)

 שיעור האגרה

 א. תעודה — ^ייי^

 1. בענק הנוגע לקרקעות, לבנינים או לירושות,
 פרט לרישום דירה בבית משותף 30

 2. בענין רישום דירה בבית משותף 12

 3. בכל ענין אחר 5

 ב. העתק תעודה 2 ״

 השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרעננה (אגרת תעודת אישור) (תיקון), תשלי׳ה—
 1975״.

ץ י ב ו פ ל ו ן ו י מ י נ  נתאשר. ב
 ד׳ בטבת תשל״ה (18 בדצמבר 1974) ראש המועצה המקומית רעננה

 (חמ 8/6)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

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

 2 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 2618.

 תיקון טעות

 בצו התכנון והבניה (מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי), תשל״ה—1974, שפורסם
 בקובץ התקנות 3258, תשל״ה, עמ׳ 343, בסעיף 2(3), במקום ״בצת״ צ״ל ״בצח״.

ג ר ו ף ב ס ו  ה׳ בשבט תשל״ה (17 בינואר 1975) י
) שר הפנים 7 6 5 8 0 מ 0 ח ) 
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