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 חוק הגיסות הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח—1968
י א מ צ ד ע ב ו ע ת ל י ו ע ד ם ח ו מ י נ י ת מ ס נ כ ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 תשכ״ח—1968 1 (להלן — החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 1. בלוח א׳ לחוק, במקום ״150 לירות״ יבוא ״200 לידות״.

 2. - תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳ בניסן תשל״ה (1 באפריל 1975).

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (הכנסת מינימום חדשית לעובד
 עצמאי) (תיקון), תשל״ה—1975״.

ם ע ר ה ב ש  מ
 שר העבודה

 ב׳ בניסן תשל״ה (14 במרס 1975)
 (וומ 75031)

 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 108; ק״ת תשל״ד, עמי

 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], חשכ״ח—1968

ם ו מ י ס ק מ ת ה ס נ כ ל ה ו ג י ר ע ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 177 (4) ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
, אני מתקין תקנות אלה:  תשכ״ח—1968 1

 1. במקום תקנה 4א לתקנות הביטוח הלאומי (עיגול הכנסה, דמי ביטוח והכנסת
א: בו , י  מקסימום), תשב״ו—1966 2

" 4א. הכנסת המקסימום הנקובה בלוח י״א לחוק תעוגל לגבי שנת  הטקסים"0
 הכספים 1975/76 ל־3,700 לירות לחודש או ל־44,400 לירות לשנה.״

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳ בניסן תשל״ה (1 באפריל 1975).

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (עיגול הכנסה, דמי ביטוח והכנסת
 מקסימום) (תיקון), תשל״ה 1975״.

ם ע ר ה ב ש  מ
 שר העבודה

 ב׳ בניסן תשל״ה (14 במרס 1975)
 (חט 750322)

 1 ס״זז תשכ״ח, עמי 108; תשל״ד, עמי 74.

 2 ק׳׳ת תשכ״ו, עמי 1648; תשל״ד, עמ׳ 1027.

 החלפת הסכום
 הקובע בלוח א׳

 תחילת

 החלפת תקגה 4א

 תחילה

 השם

 חוק הביסוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח-1968

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 94 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב],
 תשכ״ח—1968 !, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (אמהות), תשי״ד—1954 2 (להלן — התקנות
 העיקריות), במקום ״648 לירות״ יבוא 675 לירות״.

 1 ם״ח תשכ״ח, עמי 108; תשל״ג, עמי 126.

 2 ק״ת תשי״ד, עמ׳ 647; תשל״ג, עט׳ 1519; תשל״ד, עט׳ 1184, 1484.

ה 6 נ ק ה ת ק י  ת
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ה 6א נ ק ן ת קו  תי

לה  תחי

 2. בתקנה 6א לתקנות העיקריות במקום ״1,300 לירות״ יבוא ״1,900 לירות״•

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳ בניסן תשל״ה (1 באפריל 1975).

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (אמהות) (תיקון), תשל״ה 1975״. השם

ם ע ר ה ב ש  מ
 שר העבודה

 ב׳ בניסן תשל״ה (14 במרס 1975)
(75035 an) 

ו קי  תי

לה  תחי

 השם

9 ו 6 8 -  חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], חשכ״ ח

ח ו ט י י ב מ ד ב ב ו ר ח ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 181 (ד) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה של הכנסת,  תשכ״ח—1968 נ

 אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 181 (ד) לחוק, במקום ״500 לירות״ יבוא ״800 לירות״.

 2. תחילתו של צו זה מיום כ׳ בניסן תשל״ה (1 באפריל 1975).

 3. לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי (חוב בדמי ביטוח), תשל״ה—1975״.

ם ע ר ה ב ש  מ
 שר העבודה

 ב׳ בניסן תשל״ה (14 במרס 1975)
 (וו מ 750383)

 ס״ח תשכ״ח, עמ׳ 108; תשל״ג, עמ׳ 126.

ת לוח ו׳ פ ל ח  ה

 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], חשכ״ח-968ז

ח ו׳ ו ת ל פ ל ח ר ה ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 94(ב) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב], תשכ״ח
, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מצווה לאמור:  1968 י

 לירות

1,055 

2,575 
"4,475 

א: בו  1. במקום לוח ו׳ לחוק י

 ״אח ו׳: מענק אדה
 (סעיף 94)

ולדו  מספר הילדים שנ

 ילד אחד
 שני ילדים שנולדו חיים בלידה אחת

 שלושה ילדים שנולדו חיים בלידה אחת
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 1 ס״ח תשכ״זז, עמ׳ 108; תשכ״ט, עמ׳ 206; ק״ת תשל״ד, עמ׳ 1485.

יסן תשל״ה, 23.3.1975 ת 3311, י״א בנ ו נ ק ת  קובץ ה



 2. תחילתו של צו זה מיום כ׳ בניסן תשל״ה (1 באפריל 1975).

 3. לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי (החלפת לוח וי), תשל״ה—1975״.

ם ע ר ה ב ש  ב׳ בניסן תשל״ה (14 במרס 1975) מ
) שד העבודה י 5 0 3 1 מ 6 ! ו ) 

 חוק שירות מילואים (תגמולים), חשי״ס-1959 ן נוסח משולב]

ה א ו ו ש ה ן ה ר ק ם ל ו ל ש ת רי ה עו ר שי ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20 ו־37 לחוק שירות מילואים (תגמולים). תשי״ט
ר: , ולאחר התייעצות במועצה, אני מצווה לאמו , לב]  1959 [נוסח משו

 1. עובד עצמאי חייב לשלם לקרן השוואה בעד התקופה מיום כ׳ בניסן תשל״ה
 (1 באפריל 1975) ואילך 3.2% מהכנסתו.

 2. סעיף 3 בצו שירות מילואים (תגמולים) (שיעורי התשלום לקרן השוואה),
, בטל מיום כ׳ בניסן תשל״ה (1 באפריל 1975).  תש״ל—1970 2

 3. לצו זה ייקרא ״צו שירות מילואים (תגמולים) (שיעורי התשלום לקרן השוואה),
 תשל״ה—1975״.

ם ע ר ה ב ש  ב׳ בניסן תשל״ה (14 במרס 1975) מ
מ s(7512 שר העבודה ח ) 

 1 ס״ת חשי׳׳ט, עמ׳ 306; תשל״ד, עמ׳ 104.

 2 ק״ת תש״ל, עמ׳ 1455.

 חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, חש״ל-970ו

ה ר ו ב ת ק ו א צ ו ה ק ל נ ע ר מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7ב ר21 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה,
 תש״ל—1970 ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 4 לתקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה), תשל״ד—
— 21974 

 (1) בכותרת השוליים ״ותחולה״ — יימחק!

 (2) הקטע ״ותחולתן עד־ יום י״ט בניסן תשל״ה (31 במרס 1975)״ —
 יימחק.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה)
 (תיקון), תשל״ה—1975״.

ם ע ר ה ב ש  ו׳ בניסן תשל״ה (18 במרס 1975) מ
) שר העבודה י 5 0 3 5 מ 4 ת < 

 1 ס״ח תש״ל, עמ׳ 128¡ תשל״ג, עמ׳ 79.

 2 ק״ת תשל״ד, עמ׳ 478.

יסן תשל״ה, 23.3.1975 ת 3311, י״א בנ ו נ ק ת  קובץ ה



 מרור לשלטון מקומי
 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945
ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ק ב ר ו ־ ש ל ח נ ר ל ז ק ע ו  ח

, וסעיף 3 לפקודת 1 ת ו מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקו
, מתקינה המועצה האזורית נחל שורק חוק  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

: ה  עזר ז

 1. במקום התוספת לחוק עזר לנחל־שורק (מס עסקים מקומי), תשכ״א—1960 3 החלפת התוספת
א: בו  (להלן — חוק העזר העיקרי), י

 ״תוסנ»ת
ה נ ש ס ל מ רי ה ו ע  שי

ת ו ר י ל  תיאור המלאכה או העסק המס ביירות תיאור המלאכה או העסק המס ב

 אספקת חשמל 1000 11 או יותר 700
ת מים 800 מחסן לוזמרי בנין 400 ק פ ס  א
ות או טרקטורים 400 י נ  אספקת גז לבישול וחימום, לפי מספר הלקו מוסך למכו
פק למטבח מסעדה, בית קפה או מזנון 200  חות, ובלבד שכאשר הגז מסו

ת דלק 2000 ו כנ ה סו ח ת כלקוח. א  משותף, ייחשבו כל 5 נפשו
ת או חלק מהם 100 צרכנית 100 ו ח ו ק  לכל 100 ל

 בית חרושת או מפעל המעסיק עובדים — קבלן, חברה, מוסד שיתופי, קואופרטיב או
 עד 10 500 יחיד, לביצוע עבודות בנין, כבישים, גשרים,
ל וניקוז, המבצע עבודות  מ־11 עד 20 800 ביוב, קידוח, סיקו

 מ־21 עד 30 1000 בתחום המועצה לשנה בלירות —
 31 או יותר 2000 עד 5000 200
 בית מרגוע, לכל חדר 30 למעלה מ־5,000 עד 10,000 250
ת מלאכה מכל סוג — למעלה מ־10,000 עד 20,000 800  בי

נעות למעלה מ־20,000 עד 100,000 1000 ת המו ו נ ו  שאינו משתמש במכ
 בכוח חשמלי 200 למעלה מ־100,000 2000

נעות בכוח קיוסק 100 ת המו ו נ ו  המשתמש. במכ
 חשמלי — שאינו מעסיק עובדים 200 שירות אוטובוסים 1000

 המעסיק עובדים — תעשיית בלוקים המעסיקה עובדים שכירים —
 עד 5 200 עד 5 500

 6 עד 10 400 למעלה מ־5 1000״

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ׳ בניסן תשל״ה(1 באפריל 1975). תחילה

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנחל שורק (מס עסקים מקומי) (תיקון מם׳ 2), השם
 תשל״ה—1975״.

ט ו ל ר ל  נתאשד. ה
 כ״ג בשבט תשל״ה (4 בפברואר 1975) ממלא מקום ראש המועצה האזורית נחל־שודק

 (חמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

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

 2 עייר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1436, עמ׳ 115; סייח תשכ״ז, עמ׳ 2; תשל״ד, עמ׳ 144.

 3 ק״ת חשכ״א, עמ׳ 181; תשכ״ב, עמי 2162; תשל״ב, עמ׳ 145; תשל״ה, עמי 752.

סן תשל״ה, 23.3.1975 1207 י ת 3311, י״א בנ ו נ ק ת  קובץ ה



 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

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

, וסעיף 3 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקו
 לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 ־, מתקינה המועצה המקומית ערד חוק

 עזר זה :

 הגירוי! 1. בחוק עזר זה — ״דרגה״, לגבי בית מלון — הדרגה שנקבעה לו על פי צו הפיקוח

׳ ואם לא נקבעה לו דרגה על פי אותו  על מצרכים ושירותים (בתי מלון), תשכ״ז—1967 3
 צו — הדרגה שקבעה לו המועצה לענין חוק עזר זה!

 ״היקף עבודה״ — התשלום הכולל המשולם למבצע העבודה בעד העבודה, כולל שכר
 עבודה, תשלומים לקבלני משנה, מחיר מוצרים מוגמרים או מוגמרים למחצה, ומחיר
 המרים שונים שהשתמשו בהם מבצע העבודה או קבלני המשנה שלו בעבודתם, בין

 שסיפק אותם הוא ובין שסיפק אותם מזמין העבודה!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית ערד •,

 ״עובד״ — לרבות בעל העסק, מנהלו או האחראי לו, ולרבות כל העובד, במשרה מלאה
 או חלקית, בין במשכורת ובין בתשלום קבלני או בחלק מההכנסה, ולמעט חניך כמש

!  מעותו בחוק החניכות, תשי״ג—1953 4

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

; ו  ״מ״ר״ — מטר רבוע, לרבות כל חלק ממנ

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

 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה ¡
 ״ראש המועצה״ — לרבות פקיד 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 או לכל חלק משנה שבה הוא עוסק,

 בשיעור הנקוב בתוספת הראשונה, ובלבד שסכום המס לא יהיה פחות מארבעים לירות
 ולא יעלה על עשרת אלפים לירות ביחס לכל מקום ומקום שבו הוא עוסק.

 (ב) עוסק שמבחן הדירוג לחיובו במס אינו היקף עבודה, והתחיל לעסוק אחרי
ה רק שלושה רבעים  יום 30 ביוני ולפני יום 1 באוקטובר של אותה שנה — ישלם אותה שנ
 מסכום המס! אם התחיל לעסוק אחרי יום 30 בספטמבר ולפני יום 1 בינואר של אותה
: אם התחיל לעסוק אחרי יום 31 בדצמבר  שנה — ישלם אותה שנה מחצית מסכום המס

 ולפני תום השנה — ישלם אותה שנה רבע מסכום המס.

 (ג) עוסק שמבחן הדירוג לחיוב במם אינו היקף העבודה וחדל לעסוק לפני יום
ה  1 ביולי של אותה שנה והודיע על כך לראש המועצה בהתאם לסעיף 4, ישלם אותה שנ
t חדל לעסוק אחרי יום 30 ביוני ולפני יום 1 באוקטובר של אותה ס מ  רק רבע מסכום ה

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

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

 3 ק״ת תשכ״ז, עמי 1159.

 4 ם״ח תשי״ג, עמ׳ 108.
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 שנה והודיע על כך כאמור לעיל — ישלם אותה שנה מחצית מסכום המס חדל לעסוק אחרי
 יום 30 בספטמבר ולפני יום 31 בדצמבר של אותה שנה והודיע על כך כאמור — ישלם

 אותה שנה רק שלושה רבעים מסכום המס.

 (ד) עוסק במקומות אחדים, ישלם מס לגבי כל מקום ומקום לחוד.

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

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

 (ז) התחיל עוסק, לאחר ששילם את המס או חלק ממנו, לעסוק באותו מקום בעסק
 חדש, ששיעור המס בעדו עולה על שיעור המס בעד העסק הקודם, ישלם את ההפרש תוך

 שלושים יום מהיום בו החל לעסוק בעסק החדש.

 (ח) שניים או יותר העוסקים בעסקים שונים במקום אחד, ישלם כל אחד מהם מם
 בעד עסקו שבאותו מקום.

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

ת השיעור  (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 1 באפריל ולפני 1 באוקטובר ישלם א
 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) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר, ישלם את מחצית המס בתשלום
 אחד תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.

 (ד) עוסק שהמס המוטל על עסקו הוא בשיעור קבוע והמשלם למועצה ארנונה
 כללית או אגרת מים רשאי, בהסכמת המועצה, לשלם את המם בששה תשלומים דו־חדשיים,

 יחד עם הארנונה הכללית או אגרת המים.

ת ו ע ד ו  4. (א) מי שעסק ביום פרסום חוק עזר זה ברשומות (להלן — יום הפרסום), ימסור ה
 לראש המועצה הודעה על פרטי עסקו תוך חמישה עשר יום מיום הפרסום ובה יציין
 את שם העסק, כתובת העסק, שם וכתובת בעל העסק, מהות העסק ושטחו ומספר העוב

 דים בו.

 (ב) מי שהתחיל לעסוק אחרי יום הפרסום, ימסור לראש המועצה, תוך חמישה עשר
 יום מיום שבו התחיל לעסוק הודעה על פרטי עסקו המפורטים בסעיף קטן (א).

 (ג) מסר עוסק הודעה לראש המועצה כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), או
 שהיה חייב במסירתה, ולאחד מכן התחיל לעסוק בעסק שלא נכלל בהודעתו או שחל שינוי
 אחר בפרטי הודעתו, ימסור לראש המועצה הודעה חדשה תוך חמישה עשר יום מיום
 שהתחיל לעסוק בעסקו החדש או מיום שחל השינוי כאמור, ובה יפרט את פרטי עסקו

 המפורטים בסעיף קטן(א).

 (ד) עוסק העוסק במקומות אחדים ימסור הודעה נפרדת ביחס לכל מקום
 ומקום.

 (ה) עוסק שחדל לעסוק ימסור על כך הודעה לראש המועצה בטופס הקבוע בתוספת
 השניה, תוך חמישה עשר יום מהיום שבו חדל לעסוק.
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 5. (א) בלי לגרוע מהוראות סעיף 4 רשאי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב מכל
 אדם שהוא, לדעתו, עוסק, שימסור לו, תוך הזמן הנקוב באותה הודעה, כל ידיעה או מסמר

 הדרושים, לדעת ראש המועצה, לביצוע הוראות חוק עזר זה.

 (ב) אדם שנמסרה לו הודעה כאמור בסעיף קטן (א) ימלא אחד הדרישה הכלולה
 בה תוך הזמן הנקוב בה! לא מסר אדם ידיעה או מסמך המתיחסים למבחני הדירוג לחיוב
 המם — ייקבע המס בהתאם להערכה שיקבע ראש המועצה בהתחשב בבסיס לחישוב המם

 של עסק בעל ממדים דומים באותו ענף.

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

 (ד) ראש המועצה רשאי להיכנס, בכל עת סבירה, לכל מקום בתחום המועצה
 כדי לבדוק אם עוסקים בו או לבדר את פרטי העסק המתנהל שם.

 (ה) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
 סעיף זה.

 (ו) ראש המועצה רשאי להאריך מועד מן המועדים שקובע חוק עזר זה אם
 נסיבות הענין מצדיקות זאת לדעתו.

 6. מי שהשיג ידיעות או מסמכים לפי חוק עזר זה ישמרם בסוד ולא ימסרם לאדם שאינו
 מורשה לכך על פי דין.

 7. הוראות חוק עזר זה לא יחולו על עסק שמנהלת אותו המועצה.

:  8. אדם שעשה אחת מאלה

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

 (2) מסר ידיעה, הודעה או מסמך אחר על פי סעיפים 4 או 5, או ידיעה
 אחרת בקשר למס, או גרם או איפשר מסירתם, כשהוא יודע, או כשיש לו

 יסוד להאמין, כי הידיעה, ההודעה או המסמך הס כוזבים בפרט חשוב,

 דינו — קנס חמש מאות לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת — קנם נוסף עשרים לירות
 לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי הרשעתו או אחרי שנמסרה לו הודעה עליה בכתב

 מאת ראש המועצה.

ות י ו  סמכ
 ראש המועצה•

ן  עונשי

 9. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ׳ בניסן תשל״ה (1 באפריל 1975).

 10. חוק עזר לערד (מס עסקים מקומי), תשכ״ו—1965 5 (להלן — חוק העזר המת
 בטל) — בטל.

לה  תחי

ל ו ט י  נ

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לערד (מס עסקים מקומי), תשל״ה—1975״.

 5 ק״ת תשכ״ו, עמ׳ 174.

ו י״« ,-,.,״ז =ז־״. י ן ת 1 ן ו  1210 קובץ התמנ



) 

ת ו ר י ל  המס ב

 תוספת ואשמה
 (סעיף 2)

ה נ ש ס ל מ רי ה עו  שי

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק
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 15. בית מרקחת
 16. בנק או סניף של בנק המעסיק עובדים —

 עד 3
 מ־4 עד 7

 מעל 8
 בית ספר לנהיגה או מורה לנהיגה —

 לכל מכונית
 לכל אופנוע או קטנוע

 (א) בית קפה׳ מסעדה או מזנון שיש
ת הארחה מו  בהם או בצמוד להם מקו

 שמספרם —
 עד 20

 מעל 20 עד 50
 לכל מקום נוסף

 (ב< בית קפה, מזנון או קיוסק שאין
ת הארחה מו  בהם או בצמוד להם מקו

 בריכת שחייה
 20. גלריה, אולם תערוכות או אולם תצוגה

 21. גן ילדים, גנון, פעוטון או מעון יום,
 פרטיים

 22. דלק —
ת דלק  (א) תחנ

ת דלק עם שירות סיכה או רחיצה  (ב) תחנ
 (ג) סיכה או רחיצה בלבד

 23. דקורטור
 24. הובלה —

ות העוסקים בהובלה כנ  (א) משרד או סו
נית שהעומס ניות משא, לכל מכו  במכו

 .המותר עליה —
 עד 3000 ק״ג

 מעל 3000 ק״ג
 (ב) משרד או סוכנות העוסקים בהובלת
ניות שאינן מוניות, בין אם  נוסעים במכו
ית בבעלות המשרד ובין אם אינה נ  המכו
רת דמי עמי  בבעלותו והעיסוק הוא תמו

ת בלבד, לכל מכונית שמשקלה — ו  ל
 עד 3000 ק״ג

 מעל 3000 ק״ג
ניות משא ללא משרד,  (ג) הובלה במכו
 בין אם המכונית בבעלות העוסק ובין
 אם אינה בבעלותו, לכל מכונית שהעומס

תר עליה —  המו
 עד 1500 ק״ג

 מעל 1500 ק״ג עד 3000 ק״ג
 מעל 3000 ק״ג
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ני  אוטובוסים, שירות עירוני או ביךעירו
 אולם או חנות למשחקי ביליארד, כדורת,
נות משחק או כל משחק  פינג־סונג, מכו

 אחר
 אולם לריקודים, דיסקוטק, מועדון לילה

 או בר
ת ולעינוגים שהמספר המירבי  אולנ! לשמחו

ת הישיבה בו — ו מ ו ק  של מ
 עד 100

 מעל 100
 אספקה או שיווק, בסיטונאות או

 בקמעונאות בעסק אחד
 א) אספקת גז לבישול וחימום, לפי
 מספד הלקוחות, ובלבד שכאשר הגז
 מטופק למטבח משותף ייחשבו כל 5
ת במטבח או נהנות  נפשות המשתמשו

 משירותיו כלקוח אחד —
ת או חו  עד 1000 לקוחות, לכל 100 לקו

 חלק מהם
 לכל 200 לקוחות נוספים או חלק מהם
, הזרמתו או אס  (p קידוח גז, הובלתו

 פקתו בצינורות
 אספקת חשמל

 אספקת מים
ות לצרכי אופטיקה  אופטיקאי או חנ

 ביטוח —
ות כנ  (א) משרד או סו

 (p סוכן ביטוח המנהל את עסקו שלא
 במשרד

 בית דפוס
 בית הארחה, החלמה או פנסיון, למעט

 מלון, לכל חדר
 בית חרושת, מפעל או בית מלאכה,
 העוסקים בייצור או בתיקונים, ולא פורטו

ספת זו, ששטחם במ״ר —  בנפרד בתו
 עד 60

 למעלה מ־60 עד 120
 למעלה מ־120 עד 200
 למעלה מ־200 עד 300
 למעלה מ־300 עד 400
 למעלה מ־400 עד 500

 למעלה מ־500
 בית מלון —

 בדרגה 1 עד 2, לכל חדר
 בדרגה 3 עד 5, לכל חדר

.7 

.8 

.9 
,10 

,11 
,12 

,13 

14 

1211 



ת ו ר י י ת תיאור המלאכה או הע0ק המם ב רו י ר המלאכה או העסק המס בל או  תי

 (ד) הובלה בתלת אופנוע, לכל תלת 48. מכירת —

 אופנוע 100 (א) אופניים או תיקונם 400

 25. הנהלה, מכירה, השכרה, החכרה, השגחה, (ב) אקווריומים, דגי נוי, ציפורים או

 ייזום, וארגון של מבנים למגורים, חיות בית 400

 לחנויות, לבתי מלאכה, למשרדים, לבי־ (ג) אריגים או בדים 400

 תנים, שמספר יחידות הדיור, המשרדים, (ד) בגדים משומשים או תיקונם 300

 התאים או בתי העסק בהם — (ה) בגדי גברות, גברים או ילדים 400
 עד 5 500 (0 בושם, תמרוקים או תכשירים קופ־

 למעלה מ־5 עד 25 1000 י מטיים 500

 למעלה מ־25 עד 50 3000 (ז) בשר 500

 למעלה מ־50 עד 100 7000 (ח) גרוטאות ברזל או איפופן 400
 למעלה מ־100 10000 (ט) דגים או עופות 500
ות 500 (י) וילונות או התקנתם 400 נ  26. הנהלת חשבו
ת מודעות (יא) חגורות, חזיות או מחוכים 400 ל ב  27. הפצה ופירסום, לרבות ק

 לפירסום, עתון או עלון מקומי 500 (יב) חמרי בנין או ברזל, או מוצרים

 28. השכרת מכוניות נוסעים, מכוניות משא, מוגמרים להתקנה כבנין 500
 אופנועים או קטנועים — (יג) חמדי חיטוי 400

נית 400 (יד) חלב או מוצרי חלב 400  לכל מכו
ות או  לכל אופנוע או קטנוע 200 (טו) חפצי חן, עתיקות, מתנ

 29. השכרת סוסים לרכיבה, בית ספר או מזכרות 500

 מועדון לרכיבה 200 (טז) טבק, סיגריות או מצרכי עישון 400
ות 200 (יז) טלביזיות, מכשירי רדיו, תנורי חי נ  30. זגג או עושה מסגרות לתמו
נות כביסה, מכשירי גז, מקררים  31. זיפזיף, חצץ, כורכר, אדמה, אבן, חול או מום, מכו

 שיש — מכירתם, הספקתם, הובלתם, חשמליים או מוצרי חשמל אחרים 700
 חציבתם או ברייתם 2000 ףח) יינות ומשקאות חריפים 400
 32. חדרים להשכרה, לכל חדר 40 (יט) ירקות או פירות 500

פרת 200 (כ) כובעים או מגבעות 400  33. חייט או תו
 34. ייעוץ לניהול, ייעוץ מסחרי, ייעוץ פיננסי (כא) כלי בית 400

 או כלכלי, ייעוץ לעניני מסים 500 (כב) כלי זכוכית 400

 35. כריכת ספרים 200 (כג) כלי נגינה 400

 36. מאפיה מכנית 1000 (כד) לבידים, מוצרי פלסטיק או עור 400
נות חישוב, נות כתיבה, מכו  37. מאפיית עוגות וכעכים 600 (כה) מכו

ות תפירה 500 נ ות סריגה או מכו נ  38. מהנדס, אדריכל, הנדסאי או טכנאי 500 מכו
 39. מודד או שמאי למקרקעין או לרכב 500 (כו) מכשירי כתיבה, ספרים, צעצועים

 40. מוניות בשירות בין־עירוני או עירוני, או עתונים 400
 לכל מונית 400 (כז) ממתקים 400
 41. מורה למוסיקה, למחול, לריתמיקה, (כח) מעדנים 500

 לשחייה או שיעורי עזר 200 (כט) נעליים 400
 42. מחלק נפט 200 (ל) סידקית או גלנטריה 400
 43. מחפר, מכבש, טרקטור, מלגזה, סקדיפר, (לא) פירות מיובשים, גרעינים או זרעונים 400
ר וכיוצא (לב) פרחים, צמחים או עציצים 400 נת קידוח, קומפרסו  מפלסת, מכו
 באלה, השכרתם, לכל כלי 500 (לג) צמיגים או אבובים, תיקון או ניפוח 400
 44. (א) מכבסה אוטומטית או כימית 600 (לד) צמר או צרכי סריגה 400
ת או נופש 400 או -מחנ רט,  (ב) מקום לקבלת כביסה או בגדים לניקוי 300 (לד,) צרכי ספו
לת בלבד 400 (לו) צרכי צילום או צלם 400  45. (א) מכו
 (ב) מכולת עם ירקות ופירות 500 (לז) רהיטים 400
 46. מכון או סלון יופי, קוסמטיקה, מניקור (לח) שמיכות או שטיחים 400

 או פדיקור, בחנות או בדירה 300 (לט) שעונים, מציתים, תכשיטים או
 צורפות 500

300 
 מכון לעיסוי, להתעמלות או לתרבות

 הגוף, באולם או בדירה
.47 



לדות ר המיאכה או העסק המס בי או ת תי ו ר י י ר ממלאכה או העסק המס ב או  תי

 71. צילום מסמכים, הכפלה, תרגומים׳ הדפסה
נת כתיבה, גרפיקה, שרטוט, העתקות  במכו

ת 300 ת מפו  שמש או העתקו

 72. צייר שלטים 200

 73. קבלן או קבלן משנה, בין לפי חוזה ובין
ם המועצה עבו  באופן אחר, המבצע בתחו
 דות בניה, קידוח, עבודות ציבוריות, סיוד,
 צבע, טיח, שלד בנין, שרברבות, חש־
 מלאות, נגרות עץ או פלסטיק, ; זגגות,
 ריצוף, גינון, אחזקת בנינים, עבודות
 במתכת ברזלית ואל ברזלית, סלילת
 כבישים או מדרכות, ניקוז, ביוב, תיעול,
 קווי מים, קירור, הסקה מרכזית, אספקת
 ארוחות או מזון, נקיון, אחזקה, איסוף
 אשפה, איסוף פסולת, הכשרת קרקע,
 עפר, כריה, חציבה וכל עבודות פיתוח
 או אחזקה אחרות שהיקפן בתחום המו־

 ע4ד. לשנה בלירות —
 עד 50,000 500

 למעלה מ־50,000 עד 100,000 1000
 למעלה מ־100,000 עד 200,000 2000
 למעלה מ־200,000 עד 300,000 3000
 למעלה מ־300,000 עד 400,000 4000
 למעלה מ־400,000 עד 500,000 5000
 למעלה מ־500,000 עד 600,000 6000
 למעלה מ־600,000 עד 700,000 7000
 למעלה מ־700,000 עד 800,000 8000
 למעלה מ־800,000 עד 900,000 9000

 למעלה מ־900,000 10000

 74. קולנוע, לכל מקום ישיבה 6

 75. קונדיטוריה 500

 76. רואה חשבון 600

 77. רופא —
 כללי 600
 מומחה 800
 שיניים 600
 וטרינרי 400

 78. רפד או רצען 300

 79. שמירה, אבטחה או חקירות, אם מספר
 העובדים —

 עד 5 300
 לכל מועסק נוסף 50

 80. שרברב או חשמלאי לתיקונים בלבד 400

ות נ  81. תיקון טלוויזיות, מכשירי דדיו, מכו
י חימום או  כביסה, מכשירי גז, מתקנ
 קירור, מעליות, מקררים חשמליים או

 מוצרי חשמל אחרים 400

 49. מסגריה, נגריה, מוסך, חשמלאות או
ת ,רכב, ת או פחחו  חשמלאות רכב, פחחו

 ששטחם במ״ר —
 עד 60 500
 למעלה מ־60 עד 120 800

 למעלה מ־120 עד 200 1300
 למעלה מ־200 1500

ת לנשים או גברים 400  50. מספרה, ספרו

 51. מעבדה רפואית או מכון רנטגן 500

 52. מפעל לגלוון מתכות 10000

 53. מפעל להדפסת פח או לפקקי כתר 10000

 54. מפעל לחיתוך וגריסת שיש 10000

 55. מפעל לייצור בתים טרומיים 10000

 56. מפעל לייצור כימיקלים 10000

 57. מפעל לייצור מגבות או מעילי רחצה 10000

 58. מפעל לייצור פלסטיק או מוצריו 6000

 59. מפעל לייצור או עיבוד מוצרי מזון
 ופרוטאין 10000

 60. מפעל לייצור כבלי חשמל או טלפון 10000

 61. מפעל לעיבוד שבבי ששטחו למעלה
 מ־300 מ״ר 6000

 62. מרפא שיניים, טכנאי שיניים או מעבדה
 לשיניים 600

 63. משתלה 300

 64. מתווך דירות, עסקים, מקרקעין או נדל״ן
 אחרים 500

ות או דוכן לפיס, לוטו, טוטו, כנ  65. סו
 וכיוצא באלה 300

ות או סוכן לספרים, מכירה או הפצה 300 כנ  66. סו

 67. סופרמרקט, מינימרקט, שופרסל, צרכניה,
 ם י ד ב ו ע  כל־בו שירות עצמי אם מספר ה

500 ! 
 מ־2 עד 5, לכל עובד 300
 מ־6 עד 10, לכל עובד 400
 מעל 10, לכל עובד 500

 68. םטקיות, פיצריות, וימפי או גלידה,
 שמספר מקומות ההארחה שלהם —

 עד 20, או ללא מקומות הארחה 500
 למעלה מ־20 עד 50 700
 לכל מקום נוסף 25

 69. סנדלר, מתקן נעליים 200

 70. עורך דין 600



 תוספת שניה
 (סעיף 4 (ה))

ה ע ד ו  ה

 לפי סעיף 4(ה) לחוק עזר לערד (מס עסקים מקומי), תשל״ה—1975

 מספר החשבון

 לכבוד

 ראש המועצה המקומית ערד

 1. אני(אנו) החתום(ים) מטה מוסתים) בזה הודעה כי
 ביום בחודש 19 אני(אנו) חדלתי(ו.ו) לעסוק בעסק

 ברחוב מס׳ אשר שמו (שם העסק)
 ואשר תיאורו, טיבו ומהותו היו

ם) כי העסק האמור חוסל ופורק ביום מי  2. וכן הנני(הננו) מצהי
 בחודש 19, וכן אני(אנו) לא מכרתי(נו) או העברתי(נו) את העסק

 או כל טובה הנאה לכל אדם שהוא.

ם) כי העסק האמור במקום ובל טובת הנאה נמכרו/הועברו מי  3. וכן הנני(נו) מצהי
(לה״ה)  לה׳

 מרחוב מם׳
 החל מיום לחודש 19.

ם) כי העברתי(נו) את העסק האמור או את המחםן לרחוב מי  4. הננ׳ענו) מצהי
 מס׳ וכי אני(אנו) אמשיך (נמשיך) לעסוק בעסק האמור או להחזיק

 במחסן האמור במקום החדש.

 תאריך.

ת הפירמה. מ ת ו ח  מקום ל

ט ח ו ם ש ה ר ב  נתאשר. א
 י״ח בטבת תשל״ה (1 בינואר 1975) ראש המועצה המקומית ערד

 (חמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים



 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הישויות המקומיות (מס עסקים), 945ו

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

, וסעיף 3 לפקודת 1 ת ו מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקו
, מתקינה המועצה המקומית קרית־ביאליק חוק  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 עזר זה —

 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־ביאליק!

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

 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה \

 ״מועסק״ — כל אדם העובד בעסק, לרבות כל אחד מבעלי העסק, משותפיו או ממנהליו
 העובדים בעסק וכל אחד ואחד העובד בו, וכן חניך — למעט מתלמד שמשרד העבודה
 אישר כי הוא עובד בתעשיה או במלאכה לצורך רכישת מקצוע — שייחשב כמועםק
 למחצה, אולם אם מספר המועסקים למחצה כאמור הוא בלתי זוגי, ייחשב המועסק

 הבלתי זוגי כמועסק שלם;

ה;  ״מם״ — מס עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר ז

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

 ״מספר המועסקים״ — המספר הכולל של המועסקים בעסק בכל המשמרות במשך השגה
דמת;  הקו

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

 ״מקום״ — בנין, מבנה, 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!

 ״חדר״ — חדר ששטח רצפתו אינו עולה על 25 מ״ר! שטח נוסף של 25 מ״ד או חלק
 ממנו יראו כחדר נוסף!

ך — מחסן להחזקת סחורות לשם מכירה, עיבוד או שמירה או כמלאי או מחסן ס ח מ  ״
 להחזקת כלי עבודה או חמרי אריזה וכיוצא בזה בקשר לעסק! והמונח ״החסנה״ יתפרש

; ה  לפי ז

 ״עסק סיטוני״ — עסק שבו מוכרים סחורה לשם מכירתה שנית, כמות שהיא או לאחר
 עיבוד מלא או חלקי

 ״עסק קמעוני״ — עסק שבו מוכרים סחורה ושאינו עסק סיטוני,-

ם;  ״שנה״ — שנת כספי

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

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

23.3.1975 . ר ״ ל ש ו ת ח י נ « ב ״ 3 י י ז 1 ! ו ו ו מ ו י י מ ׳ י ו ז  י



 ״שנה קודמת״ — השנה שקדמה לשגר, שבעדה הוטל המס׳ ולגבי עוסק שהתחיל לעסוק
 בשנה שבעדה הוטל המס — התקופה מיום שהתחיל,לעסוק עד 15 בפברואר שלאחריו!

 ״שטח״ — שטח העסק במטרים מרובעים, בצירוף מחצית שטח היציע או האינטרסול,
 לרבות חדרי עזר ומחסנים שהם בשימוש לצרכי העסק באותו בנין! חדרי עזר —
 לרבות מחסנים שאינם נמצאים באותו הבנין של העסק — ייחשבו לצרכי חישוב המס
 כעסק נפרד! קרקע תפוסה, חצר, גינה, מדרכה וכיוצא באלה שמשתמשים בהם לצרכי

 העסק, ייחשבו לצרכי חישוב המס כמחצית השטח.

ס 2. (א) כל עוסק ישלם למועצה מס לכל שגה שבה עסק, או לכל חלק ממנה, בשיעור ת מ י ט  ה

 הנקוב בתוספת הראשונה, ובלבד ששיעור זה לא יעלה על 10,000 לירות ביחס לכל מקום
 שבו הוא עוסק.

 (ב) אם התחיל עוסק לעסוק אחרי 30 ביוני ולפני 1 באוקטובר׳ ישלם אותה שנה
 75% מסכום המם! אם התחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר ולפני 1 בינואר, ישלם אותה
 שנה 50% מסכום המס! אם התחיל לעסוק אחרי 31 בדצמבר ולפני תום השנה, ישלם

 אותה שנה 25% מסכום המס.

 (ג) חדל עוסק לעסוק לפני 1 ביולי והודיע על כך לראש המועצה בהתאם לסעיף
 4(ה), ישלם אותה שנה 25% מהמס! חדל לעסוק אחדי 30 ביוני ולפני 1 באוקטובר והודיע
ה 50% מסכום המם,• חדל לעסוק  על כך לראש המועצה בהתאם לסעיף 4(ה) ישלם אותה שנ
 אחרי 30 בספטמבר ולפני 31 בדצמבר והודיע על כך לראש המועצה בהתאם לסעיף 4(ה),

;  ישלם אותה שנה 75% מסכום המס

 (ד) עוסק העוסק במקומות אחדים, ישלם מם לכל מקום ומקום שבו הוא עוסק.

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

 (ו) העוסק במקום אחד בעסקים שונים, או בעסק סיטוני וקמעוני באותה סחורה,
 יראו אותו כעוסק בעסק אחד בלבד, והוא העסק ששיעור המס המוטל עליו הוא הגבוה

 ביותר.

 (ז) התחיל עוסק לעסוק באותו מקום בעסק חדש ששיעור המס בעדו עולה על
 שיעור המס בעד העסק הקודם, ישלם את ההפרש תוך שלושים יום מהיום בו התחיל לעסוק

 בעסק החדש.

ים: האחד ב־1 באפריל והשני ב־1 באוקטובר ו  תשלום המס 3. (א) המס ישולם בשני שיעורים שו
 של השנה שבעדה הוטל המם.

 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 30 באפריל, אולם לפני 1 באוקטובר׳ ישלם את
 השיעור הראשון של המם תוך חודש מהיום שבו התחיל לעסוק, ואת השיעור השני תוך

 ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק, או ב־1 באוקטובר, הכל לפי התאריך המאוחר.

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

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

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

י ! י • « י זזל״לי״ד! » ז י י ו ת 3311 י״« ד ו נ ק ת  1216 סוב׳ז ה



 (ב) מי שהתחיל לעסוק אחרי יום הפרסום, ימסור לראש המועצה הודעה על פרטי
 עסקו תוך חמיעזה עשר יום מהיום שבו התחיל לעסוק.

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

 או מהיום שבו חל שינוי כאמור.

 (ד) הודעה לפי סעיף זה תימסר בטופס קבוע בתוספת השניה! עוסק העוסק
 במקומות אחדים ימסור הודעה נפרדת ביחס לכל מקום ומקום.

 (ה) עוסק שחדל לעסוק ימסור על כך הודעה לראש המועצה בטופס הקבוע בתוספת
 השלישית תוך חמישה עשר יום מהיום שבו חדל לעסוק.

 5. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב מכל אדם שהוא, לדעתו, עוסק, שימסור סמכויות
ת ראש המועצה ו א ר ו  לו, תוך הזמן הנקוב באותו כתב, כל ידיעה או מסמך הדרושים, לדעתו, לבלצןע ה

 חוק עזר זה.

 (ב) אדם שנמסרה לו דרישה לפי סעיף קטן (א), ימלא אחריה תוך הזמן הנקוב
 בה.

 (ג) כל עוסק ימציא לראש המועצה, לפי דרישתו בכתב, כל קבלה שבידו על תשלום
 המם.

ת סבירה לכל מקום בתחום המועצה כדי  (ד) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל ע
 לבדוק אם עוסקים בו או לברר את פרטי העסק המתנהל שם.

 (ה) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
 סעיף זה.

״ ו י ד ן ג ידיעות או מסמכים לפי חוק עזר זה, ישמרם בסוד, לא יפרםמם ברבים ם  6. מי שהשי
 ולא ימסרם לאדם שאינו מורשה לכך על פי דין.

 7. הוראות חוק עזר זה לא יחולו על עסק שמנהלת המועצה. פטור

 8. אדם שעשה אחת מאלך,: עמשיד .

 (1) עבר על הוראה מהוראות סעיפים 4, 5 או 6 !

 (2) מסר ידיעה, הודעה או מסמך אחר על פי סעיפים 4 או 5, כשהוא יודע
 או כשיש לו יסוד להאמין כי הידיעה, ההודעה או המסמך הם כוזבים בפרט

 חשוב,

 דינו — קנם 500 לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת — קנס נוסף עשר לירות
 לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי הרשעתו או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת

 ראש המועצה.

י ו ט י  9. חוק עזר לקרית ביאליק (מס עסקים מקומי), תשי״א—31951 (להלן — חוק העזר ב
 המתבטל) — בטל.

״ב, עמי 1437.  3 ק״ת תשי״א, עמ׳ 582; וזשכ״ז, עמי 1779; תשי
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 10. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ט׳ בניסן תשל״ד (1 באמייל 1974).

 11. הוראות סעיף 3 לא יחולו על תשלום המס בשנת 1974/75 והוא ישולם תוך 30
 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם על פי חוק העזר המתבטל

 בעד שנת 1974/75 ייחשב כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק עזר זה.

 12. 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.

 13. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־ביאליק (מס עסקים מקומי), תשל״ה—1975״.

 תהילה

ר ב ע ת מ ראו  הו

 ״תוספת ראשונה

׳ ק א  רז ל

 בתוספת זו, מספר מכוניות, מכונות תפירה, מספר חברים בקואופרטיב, מספר
 תלמידים — ילדים, מספר מכונות כביסה ותאי כביסה, ייקבע לצרכי חישוב המם לפי
 המצב ב־1 באפריל של השנה! לא היה קיים העסק באותו תאריך, ייקבע המספר לפי המצב

 שהיה קיים 30 יום לאחר פתיחת העסק.

יפ נ  א. חנויות ועפקיפ שו

 . שיעורי המס לשנה בלירות

 המס
ת רו  בלי

ר העסק או  תי
 מס׳

 סידורי
 המס

ת רו  בלי
 מס׳ תיאור העסק

רי  סידו

 אוטובוסים — שירות עירוני או בינעירוני 10000 13. בית מלון — פנסיון, לכל מיטה 10
בות — 14. בית קולנוע עד 1000 מקומות 1500 ת, נשפים, מסי ו נ  אולם לחתו
 ששטחו — מעל 1000 מקומות 2000
 עד 250 מ״ר 2500 15. בית קפה, מזנון, מסעדה 480

 לכל מ״ר נוסף 6 16. בנזין, סולר, נפט, תחנת דלק —
 עד סכום של 10,000 לירות בלי סיכה, בעד כל משאבה 480
 אחות פרטית, אח פרטי 120 עם סיכה, בעד כל משאבה 540

 אופטיקאי או כלים אופטיים 240 17. בנק או אגודה לאשראי, קופה או כל
 אופנה, סלון 360 מוסד פיננסי אחר, משדד או סניף בנקאי,

 אופניים, אופנוע, חלקיהם — המעסיק —
 מכירה, תיקון 240 עד 4 עובדים 3000
 אטליז ששטחו — 5 עד 10 עובדים 6000

 עד 30 מ״ר , 300 11 עובדים ומעלה 10000
 לכל מ״ר נוסף 5 18. גז, אספקה לבישול ולחימום —

 בדים ואריגים 240 עד 1000 לקוחות 1000
ת חו ות או סניף 240 מעל 1000 לקוחות, לכל 100 לקו כנ  ביטוח, משרד, סו

 או חלק מהם 60
 עד סכום של 10000 לירות

 בית מרקחת 540
 בית ספר לנהיגה —

 משרד 300 19. גן ילדים פרטי או גנון 240
ת קלים 120  לכל מכונית 240 20. גזוז, גלידה, משקאו
 לכל אופנוע 90 21. גלנטריה, חוטים וצרכי חייטות 180
 בית ספר פרטי לריקודים, ריתמיקה 22. דברי פםורט 240
 והתעמלות 180 23. דגים 180

.3 

.4 

.5 

.6 

.8 
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.10 
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 המס
ת רו  בלי

 מס׳
 סידורי

 המס
ת רו  בלי

 סידורי תיאור העסק
 מס׳

 45. מהנדס, אדריכל, מכל המקצועות
 עם משרד, לכל מועסק 120

ניות —  46. מו
 משרד או תחנה . 360
 לכל מונית 120
 47. מזוודות, תיקים, ארנקים, דברי עור 180
ות 240  48. מזכרות, חפצי אמנ

ק ס ע , ל  49. מחסנים שונים של בית מסחר, ש
 או של בית חרושת או בית מלאכה
 המשמשים להחסנה — כולל גרוטאות —

 לכל 10 מ״ר או חלק מהם 24
 50. מים — אספקה 10000

 51. מכבסה אוטומטית, לכל מכונה 60
 52. מכולת —

נות 720  בסיטו
 בשירות עצמי 480
נות 240  בקמעו
ות חישוב, תפירה, מכירה ותיקון 180 נ  53. מכו

 54. מכוניות, אופנועים —
 מכירה בחנות 780

 מכירה במגרש 1500
 55. מספרה לגברות, לכל מועסק 60
 מספרה לגברים, לכל מועסק 30

 56. מכשירי כתיבה, ספרים, עתונים 120
 57. ממתקים, עוגות ודברי מאפה 180
 58. מרפא או טכנאי שיניים 366

נות או ביקורת  59. משרד להנהלת חשבו
נות או ייעוץ בעניני מס הכנסה 360  חשבו

 60. משתלה ששטחה במ״ר —
 עד 500 120

 מעל 500, לכל 500 מ״ר נוספים
 או חלק מהם 60

 61. מתווך מגרשים, בתים, דירות , 480
 62. נעליים , 240
ות נסיעות 300 כנ  63. סו

 64. סופרמרקט 10000
 65. סיד — כיבוי מכירה 120
 66. סלון ליופי, לכל מועסק 60
 67. סנדלר 60
 68. ספרית השאלה 72

 69. עורך דין 600
ות 120 כנ  70. עתונים, סו
 71. פרחים 120
 72. צבע, סייד, לכל מועסק 180
 73. צייר שלטים 120
 74. צלם, צרכי צלום 240
 75. צמר — דברי צמר וסריגה 180
 76. צעצועים 180

180 
60 

360 

120 
180 
240 
50 

180 
360 
120 

300 
180 
480 

120 
240 
360 
240 
60 
60 

480 
10 

360 
10 

10000 
120 
480 

240 
5 

360 
10 

360 
10 

 הגרלות או ניחושי ספורט, מכירת כרטיסי
 מפעל הפיס או הגרלות אחרות —

ת ו  רחנ
 בביתנים

 הובלה —
 משדד

 לכל מכונית משא — משקל כולל —
 עד 3 טון

 מעל 3 ועד 8 טון
 מעל 8 טון

 לכל עגלת סוס
 הזדמנויות

 הלבשה, גברים, גברות, ילדים
 הנדסאי עם משרד, לכל מועסק

 השכרת רכב —
 משרד

ית נ  לכל מכו
 וילונות ומצרכי דקורציה

ת ו נ ת לתמו רו  זגג או עושה מסג
 לכל מועסק

 זכוכית, כלי זכוכית או חרסינה
ת  חוקק מצבו

 חזיות, חגורות, מחוכים
פרת העובדים בבית  חייט או תו

קת חלב, נפט, לכל מחלק או מכונית  חלו
 חמרי ומכשירי חשמל —

ות —  חנ
 עד 30 מ״ר

 לכל מ׳יר נוסף
 חמרי בנין, צבעים, כלי עבודה —

ות —  חנ
 עד 30 מ״ר

 לכל מ״ר נוסף
 חשמל, אספקה או חלוקה

 חשמלאי — תיקונים בלבד
נות  טבק או סיגריות — מכירה בסיטו

 ירקות ופירות —
ות —  חנ

 עד 30 מ״ר
 לכל מ״ר נוסף

 כל בו -
 חנות —

 עד 30 מ״ר
 לכל מ״ר נוסף

 כלי בית ומטבח —
 חנות —

 עד 30 מ״ר
 לכל מ״ר נוסף
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 המס
ת רו י  בל

 תיאור העסק
 מס׳

רי  סידו

 80. קונדיטוריה 240
 81. רהיטים, מכירה 480
 82. רופא 360
 83. רופא שיניים 600
 84. רפד, לכל מועסק 120
 85. שטיחים 480
 86. שעונים — מכירה או תיקון 180
 87. שרברב, לכל מועסק 180
 88. תמרוקים — פרפומריה 240

 89. תרגומים, הדפסות, שכפול, העתקות
 וצילומי מסמכים 180

 90. תנורי אפיה, בישול, הסקה וחימום 1000
 91. תריסים, הרכבה 240

 המס
ת ו ד י ל  ג

ר העסק או  תי
 מס׳

רי דו  סי

 77. קבלן או קבלן משנה להקמת בנינים או
 דירות למכירה ולהשכרה שהיקף עבודתם

 בלירות בשנה בתחום המועצה —
 עד 50,000 600

 מעל 50,000 עד 100,000 1000
 מעל 100,000 עד 250,000 2000
 מעל 250,000 עד 500,000 4000
 מעל 500,000 עד 1,000,000 6000
 מעל 1,000,000 עד 2,000,000 8000

 מעל 2,000,000 10000
ת כביסה או ניקוי הימי 120 ל ב  78. ק

 79. קיוסק למכירת משקאות קלים, ממתקים,
 סיגריות 120

׳ ק ב ל  ח

 כ. מלאכה ותעשיה

 סכום המס שישולם בעד כל עסק מהעסקים הנכללים בחלק זה, יהיה הסכום
 הנקוב באחד משלושת הקריטריונים הבאים, לפי סכום המס הגבוה יותר:

יה שיעור המס ת ללא מס קנ רו י ר בל ו  (1) מס׳ המועסקים שיעור המס (2) מחז

 מ־1 עד 5 600 עד 50,000 600

 מ־6 עד 10 1000 מעל 50,000 עד 100,000 1000

 מ־11 עד 20 2000 מעל 100,000 עד 250,000 2000

 מ־21 עד 50 4000 מעל 250,000 עד 500,000 4000

 מ־51 עד 100 6000 מעל 500,000 עד 1,000,000 6000

 מ־101 עד 200 8000 מעל 1,000,000 עד 2,000,000 8000

 201 ומעלה «1000 מעל 2,000,000 10000

 (3) שטח רןיפה או קרקע שיעור המס

 עד 100 מ״ר 600

 מעל 100 מ״ר עד 200 מ״ר 1000

 מעל 200 מ׳׳ר עד 300 מ״ר 2000

 מעל 300 מ״ר עד 500 מ״ר 4000

 מעל 500 מ״ר עד 1000 מ״ר 6000

 מעל 1,000 מ״ר עד 2,000 מ״ר 8000

10000 v מעל 2000 מ״ר 
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ר המלאכה או התעשית או  תי
 מס׳

רי  סידו

, קונסטרוקציות ת, רו ו נ  לבנים, מרצפות, רעפים, צי
 ביטון וכל מוצרי מלט אחרים

ת מכל המינים כ ת  19. מסגריה ועיבוד מ
 20. מצרכי מזון — יצור, שימור או עיבוד

 21. מתפרה
 22. נגריה — עיבוד עץ, ייצור רהיטים ומוצרי עץ אחרים

ת וצבעות כלי רכב ו ח ח  23. פחחות, פ
 24. פיגומים, ייצור, החםנה והשכרה

 25. פלסטיקה או מוצרי פלסטיקה
 26. פתילים, יצור

 27. צביעו! בדים או אריגה
 28. צביעת עץ

 29. ציוד {!כני לבניה — יצוד
 30. ציוד ספורטיבי — יצור

 31. מרפדוה לרהיטים וכלי רכב
 32. שיש |— עיבוד

 33. שרברבות, עבודות ביוב
 34. שירוני אחזקה — ייצור, הרכבה ותיקון ציוד טכני

 35. תריסים.

 מס׳ תיאור המלאכה או התעשיה
רי  סדו

 1. אלומיניום — יציקה, יצור, הרכבה
 2. אלקטרוניקה — יצור הרכבה

 3. אלקטרו־מכניקה — יצור, הרכבה
 4. בית דפוס

 5. בית שחיטה לעופות
 6. ברזל בנין — עיבוד, קונסטרוקציות ברזל

 7. דודי שמש — יצור ותיקון
 8. השכרת ציוד טכני וגרירת רכב

ת חול  9. התז
 10. זכוכית טכנית

 11. חימום וקירור, הסקה ואיוורור
 12. חשמלאות — אינסטלציה וחשמל רכב

 13. כימיקלים" שונים, זיקוק חמרי נפט, מיצים, חומצות
 וכדומה

 14. מוסך, בתי מלאכה לתיקון טרקטורים ושיפוץ בלי
 רכב מכל המינים

 15. מחצבה
נות וחלקיהן — יצור, הרכבה נות שו  16. מכו

 17. מכניקה עדינה
 18. מלט ומוצריו, ביטון יציקה, ביטון טרומי, בלוקים,

 תוספת שניה

ה ע ד ו  ה

 לפי סעיף 4 לחוק עזר לקרית־ביאליק (מס עסקים מקומי), תשל״ה—1975

 לכבוד

 ראש המועצה המקומית

 קרית ביאליק !

/ו החתום/ים מטה \  אני
 מוסר/ים בזה, הודעה בהתאם לחוק עזר לקרית־ביאליק (מס עסקים מקומי), תשל״ה—

1 : 1975 

 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 ! המען

 א !

 ג.
 ד.

1221 
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 2. מען העסק:
 גוש וחלקה איזור רחוב מס׳

ו  שם בעל הנכס מענ
 מס׳ הטלפון

 3. ייסוד העסק:

ת הייסוד  א. שנ

 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)

פות(אם העסק הוא סניף, מחלקה, סוכנות או מחסן)  4. הסתנ

 א. שם המרכז כתובת

/לא  *ב. האם יש לעסק סניפים או מחלקות במקומות אחדים בקרית־ביאליק — כן

ם: י  ג. שמות הסניפים, המחלקות, הסוכנויות או המחסנ

 שמ כתובת

 שם כתובת

 שם כתובת

 5. תיאור מקום העסק

/סככה/שטח פתוח ן י  * א. מקום העסק הוא — בנ

יר משנה די  * ב. העוסק הוא — בעל/שוכר/
ם העסק מקו  שם'

 6. תיאור העסק
/בית י נ נית/בית חרושת או בית מלאכה/ מחסן סיטו  « א. העסק הוא — חנות קמעו

 מסחר סיטוני. ,•

 ב. ציין את סוג הסחורה המשווקת או המיוצרת

 ג. אם העסק איננו מסוג העסקים המצויינים בסעיף א׳ לעיל, נא לתת תיאור
 תמציתי של העסק

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

 ב. שטח היציע מ״ר.
 ג. שטח הסככה מ״ר.
 ד. שטח הפתוח מ״ר.

 ה. מספר מקומות ישיבה

ם.  * מתק את הבלתי מתאי
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 ו. מספר המועסקים:

 1. בעלים, שותפים, בני משפחה, מנהלים ס״ה

 2. מועסקים שכירים, עובדי משרד, פועלים מכל הסוגים ס״ה

ות למטה מגיל 18 ס״ה כים/ י ות חנ דים/  3. תלמי

 ז. המחזור בלירות בשנה הקודמת (ללא מם קניה) לירות

ות: י נ  ח. פרטים על מכו

 מכוניות משא —

 מספר מכוניות (משקל כולל) עד 3 טון

 מספר מכוניות (משקל כולל) מעל 3 ועד 8 טון

 מספר מכוניות (משקל כולל) מעל 8 טון

 מוניות — מספר המכוניות

 בית ספר לנהיגה —

 מספר המכוניות

 מספר האופנועים

 מספר הקטנועים

 ט. מספר חדרים, מספר מיטות

 י. מספר משאבות דלק

 יא. מספר תלמידים, ילדים

 יב. מספר מכונות לחפירה, חציבה וכדומה

 מספר מכונות על מרכבי זחל

 מספר מכונות אחרות

 יג. מספר לקוחות

 יד. מספר מכונות כביסה
 מספר תאי כביסה

 מספר מעגילות

ה ר ה צ  ה

ם נכונים. ע  אני הח״מ מאשר בזה כי הפרטים שמסרתי לעיל ה

ך חתימה  תארי
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 תוספת שלישית

ה ע ד ו  ה

 לפי סעיף 4(ה) לחוק עזר לקרית־ביאליק (מם עסקים מקומי), תשל״ה—1975

 לכבוד

 ראש המועצה המקומית

 קרית ביאליק

ים מטה  אגי/ו החתום/

ו מלעסוק במלאכה נ /  מוסר/ים הודעה, כי ביום לחודש 197 חדלתי

 או בעסק ברחוב מס׳ ששמם הוא (שם המלאכה או העסק)

 ותיאורם, טיבם ומהותם היו

ים כי המלאכה או העסק האמורים חוסלו ופורקו ביום נו מצהיר/ / י נ  2. וכן הנ

ו את המלאכה נ / ו ולא העברתי ג / ו לא מכרתי /אנ י  לחודש .197 וכי אנ

 או העטק האמורים או כל זכות בהם לכל אדם שהוא.

/ ים כי המלאכה או העסק האמורים, לרבות כל זכות בהם, נמכרו ו מצהיר/ נ / י נ  3. וכן הנ

 הועברו למר/לה״ה

 מ החל מיום לחודש 197.

ו את המלאכה או העסק האמורים או את המחסן נ / ים כי העברתי /אנו מצהיר/ י  4. אנ

 לרחוב מס׳ טלפון מס׳ וכי אמשיך במלאכה

 או בעסק האמורים או להחזיק במחסן במקום החדש.

ת הפירמה מ ת ו  ח

׳ ק ר ל י נ ר  נתאשר. צ
 ט״ז באדר תשל״ה (27 בפברואר 1975) ראש המועצה המקומית קרית־ביאליק

 (חמ 8/2)

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

ם י ת מ ק פ ס ר א ב ד נה ב ו ־ י ר פ כ ר ל ז ק ע ו  ח

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

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח א: ה בו  1. במקום התוספת לחוק העזר לכפר־יונה (אספקה מים), תשכ״ו—1966 ״, י

 ״תוספת

ה ביייי״ ר < א י  1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(ג)(1)) — ד

 (1) לכל חיבור ליחידת דיור, עסק, משרד או מלאכה 325

 (2) לכל חיבור ראשי לרשת המים עד ״2 780

 (3) לכל חיבור לרשת המים מעל ל־״2 לפי חשבון שהגיש המנהל.

 2. הרחבת חיבור, פירוק חיבור או התקנתו מחדש לפי דרישתי הצרכן —

 עד ״2 156
 מעל ל־״2 לפי חשבון שהגיש המנהל.

 3. אגרה בעד היתר לשינויה או הסרתה של רשת פרטית (סעיף 3(ב)) 20

 4. אגרה בעד בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3(ה)) 30

חת צינורות (סעיף 4(א) ו־(ג)) —  5. אגדת הנ

ו 520  (1) לחקלאות, לכל דונם או חלק ממנ

 (2) לנכס אחר —

 עד 500 מ״ר 1300
 לכל מ״ר נוסף 2.60

 ונוסף לזה —
 בבנין המיועד למגורים, לכל מ״ר שטח בניה בכל קומה 7.80

 בבניו המיועד למשרדים ועסקים, לכל מייד שטח בכל קומה 10.40
תקן מוכן כשאין מיתקן מוכן , כשיש מי  ״ ,
ת מד־מים נ ק ת ה ת מד־מיס ל נ ק ת ה  6. (א) אגרת מד־מים (סעיף 5(0) ל

רות • בלי י ר » ה ו __ _ ר ט ק ם ש י מ ~ ן מ  ל

 אינו עולה על ״\ י 150 225
\ ואינו עולה על ״1 250 375  עולה על ״
נו עולה על ״11 500 750  עולה על ״1 ואי
9 0 0 6 0  עולה על ״i1 ואינו עולה על ״2 0

 עולה על ״2 לפי חשבון שהגיש המנהל.

 (ב) אגרת בדיקת מד־מים כולל דמי פירוק,
 הובלה והתקנה מחדש (סעיף 5(1)) —

 עד ״2 25 לידות
 מעל ל־״2 לפי חשבון שהגיש המנהל.

ת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197. נ י מדי נ  י די
 2 ק״ת תשכ״ו, עמ׳ 2300.
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 8. (א) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה, הגרים יחד עמו
 בדירה — אם הצריכה הממוצעת לחודש בתקופה אליה מתייחס הזיכוי עלתה על
 10 מ״ק יהנה מתוספת של 2 מ״ק לכל נפש מעל 5 נפשות, לפי השיעור הראשון

 של שימוש ביתי לפי סעיף 7(1), וזאת לאחר אישור בקשתו שתוגש בכתב.

 (ב) הזיכוי יינתן בתחילת שנת הכספים בעד השנה שקדמה.״

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ז בכסלו תשל״ה (1 בדצמבר 1974).

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפד־יונה (אספקת מים) (תיקון), תשל״ה—1975״.

ר נ ז ל ה ג ש  נתאשר. מ
׳ בשבט תשל״ה (22 בינואר 1975) יושב ראש הועדה למילוי תפקידי  י

 >חמ 8/7) המועצה המקומית כפר־יונה
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים

 תיקוני טעויות דפוס

 בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי לשירות מניד,), תשל׳׳ה—1975, שפורסם כקובץ

ות 3295, תשל״ה, עמ׳ 917, בתוספת, במקום ״18״ צ״ל ״185״.  התקנ

ת 3297׳ תשל״ה, ו  בחוק עזר לתל־אביב־יפו (אגרות ביוב), תשל״ד,—1975, שפורסם בקובץ התקנ

 עמוד 992, בתוספת, במקום ״בלירות״ צ״ל ״באגורות״.

ות 3275,  בחוק עזר לערד (מודעות ושלטים) (תיקון)׳ תשל״ה—1974, שפורסם בקובץ התקנ

 חשל״ה, עמ׳ 604, בסעיף 2, במקום ״בסעיף 2(1)״ צ״ל ״בסעיף 2(0״.
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