
 רש־ומות

 קובץ התקנות
 י״ג בתמוז תשל״ה 3359 22 ביוני 1975

 «מוד

 תהנות ההוצאה לפהיי1 (תיקון מס׳ 2), תשל״ד,—1975 2052
 תקנות שירות בטחון (התנדבות לשירות בטחון) (תיקון), תשל׳׳ה—1975 . . 2055
 תקנות להגנת חיית הבר (תיקון), תשל״ה—1975 2055
 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (משקלות אחידים של מוצרי מזון), תשל״ה—1975 2056
 צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש כנות—נתיבה) (ביטול), תשל״ה—1975 2058
 צו הקנייה מס׳ 777 . 2058

 מדור לשלטון מקומי
 צו איגודי ערים (אזור חדרה) (ד,קנ?ת בתי־חולים ואשפוז בהם) (ביטול), תשל״ה—1975 2059
2059 . . .  חוק עזר לבת״ים (צעצועים מסוכנים) (תיקון), תשל״ה—1975 .
2060 . . .  חוק עזר לטבריה (מודעות ושלטים) (תיקון), תשל״ה—1975 .
2061 . . . .  חוק עזר לעכו (סלילת רחובות) (תיקון), תשל״ה—1975 .
2062 . . .  חוק עזר לפתח־תקוה (מס עסקים עירוני), תשל״ה—1975 .
 חוק עזר לראשון־לציון (רשיונות לאופניים) (תיקון), תשל״ה—1975 . . . 2074
 חוק עזר לרמתיהשרון (שמות לרחובות ולוחיות־מספר בבניגים) (תיקון), תשל׳׳ה—1975 2074

 תיקון טעות דפוס



ו 9 6 7 - ז ״ כ ש  חוק ההוצאה למעל, ת
ל ע ו פ ה ל א צ ו ה ת ה ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ״ז-1967!, ושאר סמכויותי
 על פי דין, אני מתקין תקנות אלה:

ן תקנה 11 1, בתקנות ההוצאה לפועל, תשכ״ח—1968 2 (להלן - התקנות העיקריות), בתקנה 11 (2), קו  תי

 אחרי ״יפוי כוח כללי״ יבוא ״או שיצויץ בבקשה שיפוי הכוח הכללי הופקד כדין״.

ה 23א 2. אחרי תקנה 23 לתקנות העיקריות יבוא: ת תקנ פ ס ו  ת

י 23א. (א) ראש ההוצאה לפועל רשאי, על פי בקשה שהוגשה לו, לבטל ו נ י ׳ביטול או ש  ׳

א או לשנות החלטה או צו שניתנו בלא שמי שרואה עצמו נפגע טען בפניו ל י ג י צ ה א ס ל ח  ה

ע בכתב או בעל פה. ג פ נ ן י ע י  ט

 (ב) בקשת ביטול או שינוי תוגש בכתב לראש ההוצאה לפועל
 תוך שבעה ימים מהיום שבו נודע על מתן ההחלטה או הצו למי שרואה

 עצמו נפגע כאמור.

 (ג) ראש ההוצאה לפועל רשאי לדחות את הבקשה על הסף ללא
 שמיעת הצדדים, או לבקש תגובת כל צד מעונין בתיק או להזמין את

 הצדדים לטעון בפניו בכתב או בעל פה.

 (ד) האמור בתקנה זו אינו חל על החלטה או צו שניתנו מכוח
 סעיפים 19, 25, 48 או 58 לחוק.״

ת 3. אחרי תקנה 31 לתקנות העיקריות יבוא: ו נ ק ת ת פ ס ו  ת
ב 3 1 ־  31א ו

ם 31. (א) ראש ההוצאה לפועל רשאי לצוות, כי עיקול על נכס שהע־ י כס ל נ ו ק  ״עי

מ ברתו טעונה רישום יוטל בדרך של רישום בלבד במסמכים המתאימים י ש ' ' י י י ל  ע

 שבהם מופיע רישום הנכס.
 (ב) ציווה ראש ההוצאה לפועל על עיקול כאמור בתקנת משנה(א),
 יפרט הצו את המטלטלים שעליהם הוטל העיקול והודעה על כך תישלח
 לממונה על הרישום לשם רישום העיקול במסמכים המתאימים שבניהולו:

 ההודעה תהיה ערוכה לפי טופס 6ד שבתוספת.

ל 31ב. נרשם במסמכים המתאימים עיקול על מטלטלים טעוני רישום קו י עי ו נ  שי

ס לפי תקנות 31 או 31א, לא יעתר ממונה על רישום לבקשה לשנות הרישום ש ר נ  ש

 אלא בהסכמת הזוכה או על פי צו של בית משפט, בית דין, או ראש
 ההוצאה לפועל המבטל את העיקול.״

ה 88ב 4. בתקנה 88ב לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (6) יבוא: ן תקנ קו  תי

 ״(7) בית המשפט שלו הסמכות לדון במשפט מבחינת המקום,
 במקרה של הגשת התנגדות.״

, עמי 116. ז ״ כ ש  1 סייח ת
, עמי 1810. ה ״ ל ש ד, עמי 66 ועמי 949; ת י , עמי 1240; תשל׳ ב ״ ל ש , עמי 1898; ועמי 2248; ת ח ״ 3 ש ת ת ״  •י' ק

ת 3359, י״ג בתמוז תשל׳׳ה, 22.6.1975 ו נ ק ת  2052 קובץ ה



ת ו נ ק ת ת פ ל ח  ה
ד 88ה  88ג ע

ה 88ז נ ק ת ת פ ל ח  ה

 5. במקום תקנות 88ג׳ 88ד ו־88ה לתקנות העיקריות יבוא:
ה 88ג. (א) הבקשה תוגש בעותק אחד בצירוף - ש ק ב ת ל ו פ ר ו צ מ  ״

 (1) תצהיר בעותק אחד לאימות העובדות הכלולות בבקשה:

 (2) השטר המקורי עם תצלום או העתק הימנו;
 (3) עתקים או העתקים או תצלומים של הבקשה ושל המצו
 רפות לפי פסקאות (1) ו־(2) כמספר החייבים שנגדם מבוקש

 הביצוע:
 (4) מקום שהמבקש מיוצג על ידי עורך דין, יפוי כח של
 עורך הדין, או העתק הימנו אם היה יפוי כח כללי או שיצויין

 בבקשה שיפוי הכח הכללי הופקד כדין.

 (ב) במעמד הגשת הבקשה לביצוע יוחזר למבקש השטר המקורי
 ויצויין בו בהטבעת חותמת מספר התיק והלשכה שבה הוגשה הבקשה.

ה 88ד. (א) בתכוף לאחר הגשת הבקשה לביצועו של השטר, ימציא ר ה ז  א

 המוציא לפועל לחייב אזהרה לפי סעיף 7 לחוק: לאזהרה יצורפו עותק
 או תצלום או העתק מהבקשה האמורה בתקנה 88א, עותק או תצלום או

 העתק מן התצהיר והעתק או תצלום מן השטר.

 (ב) האזהרה תהיה ערוכה לפי טופס 5 שבתוספת.

 88ה. (א) התנגדות לפי סעיף 81א00 לחוק תוגש תוך עשרה ימים
 מיום שהומצאה האזהרה; ההתנגדות תהא ערוכה לפי טופס 12ג שבתוספת
 והיא תוגש ללשכה שבה הוגשה הבקשה לבצוע, ותפרט את שמם ומענם
 של המתנגד ושל המבקש, את מספר תיק ההוצאה לפועל׳ את נימוקי
 ההתנגדות, את הסכום שלגביו מוגשת ההתנגדות, את שם עורך דינו

 של המתנגד, או שהוא יטען לעצמו, ואת מענו להמצאת המסמכים.

 (ב) ההתנגדות תוגש בעותק אחד ובצירוף —
 (1) תצהיר בעותק אחד לאימות העובדות הכלולות בה:
 (2) עותק או תצלום או העתק מכל מסמך שעליו מסתמך

 המתנגד:
 (3) עתקים או העתקים או תצלומים של כתב ההתנגדות ושל

 המצורפות אליו במספר מספיק להנ&צאה לכל המבקשים;
 (4) עותק או תצלום או העתק של הבקשה לביצוע שטר עם

 כל רצופותיה;

 (5) מקום שהמתנגד מיוצג על ידי עורך דין יצורף גם יפוי
 כוח של עורך הדין׳ או העתק ממנו אם היה יפוי כוח כללי או

 שיצויין כהתנגדות שיפוי הכוח הכללי הופקד כדין.״

ע ו צ י ב ת ל דו ג  התנ

 במקום תקנה 88ז להקנות העיקריות יבוא:

 88ז. (א) הוגשה התנגדות לפי תקנה 88ה יצווה ראש ההוצאה לפועל
 לעכב את ביצוע השטר נגד המתנגד׳ ויעביר לבית המשפט המוסמך לדון

 בתביעה על פי השטר את כתב ההתנגדות וכל המצורפות אליו.

 (ב) משהועבר לבית המשפט כתב ההתנגדות כאמור בתקנת משנה
 (א) יהא דינם של בקשת ביצוע השטר והתצהיר ככתב תביעה לפי סדר

ן ו ת הדי ר ב ע ה  ״
ת המשפט י ב  ל

ז תשל״ה, 22.6.1975 2053 ת 3359, י״ג בתמו ו  הובץ התקנ



ן מקוצר: בית המשפט ימציא למבקש עותק או העתק או תצלום אחד  הדי
 של כתב ההתנגדות ושל המצורפות אליו לפי תקנה 88ה(ב).

 (ג) דין עיכוב ביצוע לפי תקנה זו כדין עיכוב לפי סעיף 17
 לחוק.

 (ד) החליט בית המשפט לדחות את ההתנגדות, כולה או מקצתה,
 תמשיך לשכת ההוצאה לפועל, לפי בקשתו של המבקש, בהליכי ביצוע

 בהתאם להחלטה.״

ן תקנה 98 7. בתקנה 98 לתקנות העיקריות -  תיקו

 (1) בתקנת משנה(א), אחרי ״החלטה או צד׳ יבוא ״שאין מהם ערעור בזכות״:
 (2) תקנת משנה (ב) תסומן (ד):

 (3) תקנת משגה (ג) תסומן(ה) ובה, במקום ״לפי תקנת משגה (ב)״ יבוא ״למי
 תקנת משנה (ד)״, ובמקום ״שהגיעו׳ לידיעתו״ יבוא ״שהומצאו לו״;

 (4) אחרי תקנת משנה (א) יבוא:
 ״(ב) ניתנה רשות לערעור, יוגש הערעור תוך 15 יומ מיום מתן
 ההחלטה או הצו אם ניתנו בפני המערער או מיום שהומצאו לו אם ניתנו

 שלא בפניו.
 (ג) הגשת הערעור והדיון בר יהיו כאמור בתקנה 99 (ג) עד (ז).״

. ( ו  (5) תקנת משנה (ד) תסומן(

ספת טופמ 6ד 8. בתוספת לתקנות העיקריות יבוא:  הו

ת פ ס ו ת  ב

ס 6ד׳ פ ו ת  ״
 תקנה 31א

. . . . . . . . . . . . . .  בלשכת ההוצאה לפועל ב .
 בעניי החייב .

ר הזהרת מ ס י מ ט ר  שם משפחה שמ פ

 הודעה כדבר עיקול:כה שהזכרת־ מעונה רישום

 אל: הממונה על רישום במשרד
 בהתאם לתק!ה 31א לתקנות ההוצאה לפועל, תשכ״ח-1968, אני מצווה על
 רישום עיקול על נכס הרשום במסמכים המתנהלים
. . . . . . . . . . . . שמענו . . . . . . . .  ב לטובת .

 אינך רשאי להעתר לבקשה לשנות הרישום כאמור אלא בהסכמת הזוכה או על
 פי צו של בית משפט, בית דין, או ראש ההוצאה לפועל המבטל את העיקול.

״ ל ע ו ה ש ההוצאה ל א ך ר י ר א  ת

לה 9. תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.  תחי

ש 10. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ההוצאה לפועל (תיקון מם׳ 2), תשל״ה-1975״. ס  ה

ק ו ד ם י י צ י י  כ״ד בפיון תשל״ה (1 ביוני 1975) ח
 (ח& 709011) שר המשפטים

ת 3359, י״ג בתמוז תשל״ה, 22.6.1975 ו  2054 קובץ התקנ



9 ו [מסח משולב] 5 9 - ט ״ י ש  חוק שירות בטחון, ת

ת בדבר התנדבות לשירות בטחון ו  תקנ

 בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 13 ד45 לחוק שירות בטחון, תשי״ט—1959 [נוסח
, אני מתקין תקנות אלה:  משולב]1

 •1. בתקנה 3 לתקנות שירות בטחון (התנדבות לשירות בטחון), תשל״ד—1974 תיקיו תקנו,3
 (להלן — התקנות העיקריות), בפסקה (1), הסיפה, ״אך לא לגיל 65״ — תימחק.

 2. בתקנה 8 לתקנות העיקריות, הקטע ״תקנה 3(1) לענין תקרת הגיל והוראות״ — תיקון תקנה 8
 יימחק.

ם ש  3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות בטחון (התנדבות לשירות בטחון) (תיקון), ה

 תשל״ה—1975״.

 כ״ד בםיון תשל״ה (3 ביוני 1975) ש-מ ע ו ן פ ר ס
ן " שרהבטחו ( 7 3 0 2 0 מ 7 ח ) 

 1 פ״ה תשי״ט, עמי 286.

 2 ק״ת וזשל״ד, עמי 1156.

ו 9 5 5 - ו ״ ט ש  חוק להגנת חיית הבה ח

ר ב ת ה י ת חי נ ג ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני מתקין  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק הגנת חיית הבר, תשט״ו—1955 1
 תקנות אלה:

ה 9 ת תקנ פ ל ח  1. בתקנות להגנת חיית הבר, תשל״א—21971, במקום תקנה 9 יבוא: ה

י 9. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 150 לירות.״ ד י ג א " 

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות להגנת חיית הבר (תיקון), תשל״ה—1975״. השם

ן ז ו ן א ר ה  א
 שר החקלאות

,'עמי 10¡ תשל״ד, עמ׳ 143.  1 ס״ח תשט״ו

 2 ק״ת תשל״א, עמ׳ 1113¡ תשל״ב, ענ?׳ 1692¡ תשל״ג, עמ׳ 1240.

 כ״ז בסיון תשל״ה (6 ביוני 1975)
 (חמ 73720)

ת 3359, י״ג בתמוז תשל״ה, 22.6.1975 2055 ו נ ק ת  קובץ ה



ן 9 5 7 - ח ״ ר ע  חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, ת

ל מוצרי מזון ם ש י ד י ח ת א ו ל ק ש ר מ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 1957 אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה —
 ״המנהל״ — מנהל חטיבת המזון במשרד המסחר והתעשיה ומנהל שירות המזון במשרד

 הבריאות;

 ״העברה״ — העברה לאחר, בדרך כלשהי, של הבעלות או של החזקה«
 ״מוצר מזון״ — מוצר ממוצרי המזון המפורטים בטור א׳ בתוספת!

 ״מכל״ — קופסה, שק, שקיק, אריזה, עטיפה, פח, פחית, בקבוק, צנצנת וכל כלי קיבול
 לאריזת מוצרי מזון.

 2. לא יארוז אדם במהלך עסקו מוצר מזון, לא יעביר ולא יחזיק לשם עסק מוצר
 כאמור כשהוא ארוז, אלא אם משקל המוצר הארוז, למעט המכל, הוא כנקוב בטור ב׳

 בתוספת.

 3. המנהל רשאי להתיר בכתב, במקרים מיוחדים ובתנאים שייקבעו בהיתר, אריזת

 מוצר מזון שלא בהתאם להוראות סעיף 2.

 4. צו זה אינו בא לגדוע מכוחו של כל דין אחר.

 5. תחילתו של צו זה היא 180 יום לאחר פרסומו.

 6. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (משקלות אחידים של מוצרי
 מזון), תשל״ה—1975״.

 משקל אחיד

לה  תחי

ת פ ס ו  ת
 (סעיפים 1 ו־2)

 טור ב׳
 המשקל

 טור א׳
 מוצרי המזוז

 100 גרם, 200 גרם, 1 ק״ג
 100 גרם, 200 גרם, 500 גרם, 1 ק״ג, 3 ק״ג

 50 גרם, 100 גרם, 200 גרם, 500 גרם
 100 גרם, 200 גרם, 500 גרם, 1 ק״ג

 50 גרם, 100 גרם, 200 גרם, 500 גרם
 200 גדם, 500 גרם, 1 ק״ג

 100 גדם, 200 גרם
 200 גרם, 500 גרם, 1 ק״ג

 50 גרם, 100 גרם, 200 גרם
 50 גרם, 100 גדם, 200 גרם, 500 גרם

 אבקת סוכר
 אבקת פודינג

 אגוזים מקולפים מכל הסוגים
 אגוזים בקליפה מכל הסוגים
 אגסים ותפוחי עץ מיובשים

 אורז
 אורז טחון

 אפונה יבשה
 בוטנים טחונים

 בוטנים קלויים מקולפים

ח תשל״ה, עמי 24. י  פ
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 טור ב׳
 המשק?,

ר א׳  טו
 מוצרי המזוז

 100 גרם, 200 גדם
 200 גרם, 500 גרם, 1 ק״ג

 50 גרם, 100 גרם
 50 גרם, 100 גרם

 200 גרם, 500 גרם, 1 ק״ג
 200 גרם, 500 גרם, 1 ק״ג
 200 גרם, 500 גרם, 1 ק״ג

 50 גרם, 100 גרם, 200 גרם, 500 גרם
 50 גרם, 100 גרם

 200 גדם, 500 גרם, 1 ק״ג
 1 ק״ג, 2 ק״ג, 5 ק״ג

 1 ק״ג
 20 גרם, 50 גרם, 100 גרם, 500 גרם

 200 גדם, 500 גרם, 1 ק״ג
 200 גרם, 500 גרם, 1 ק״ג, 3 ק״ג, 5 ק״ג

 50 גרם, 100 גרם
 50 גרם, 100 גדם, 200 גרם

 100 גרם, 200 גרם, 1 ק״ג
 50 גרם, 100 גרם, 200 גרם, 500 גרם

 200 גרם, 500 גרם
 50 גרם, 100 גרם, 1 ק״ג

 200 גרם, 500 גרם, 1 ק״ג
 200 גרם, 500 גרם, 1 ק״ג
 100 גרם, 200 גדם, 1 ק״ג

 500 גרם, 1 ק״ג, 2 ק״ג, 5 ק״ג
 200 גרם, 500 גרם, 1 ק״ג

 100 גרם, 200 גדם, 500 גרם, 1 ק״ג
 100 גרם, 200 גרם, 500 גרם, 1 ק״ג

 100 גרם, 200 גדם, 500 גרם, 1 ק״ג, 5 ק״ג
 50 גדם, 100 גדם, 200 גדם, 500 גדם, 1 ק״ג

 100 גדם, 200 גרם
 100 גרם, 200 גרם, 500 גרם

 200 גרם, 500 גדם, 1 ק׳יג
 50 גרם, 100 גרם, 200 גרם, 500 גדם

 100 גרם, 200 גרם, 500 גרם
 200 גרם, 500 גרם

 100 גרם, 200 גרם, 500 גרס
 50 גרם, 100 גרם, 500 גרם

 בוטנים קלויים בקליפה
 גריסים

 גרעיני חמניות
 זרעי פרג

 גרעיני חמצה (חומוס)
 כסמת

 מלח מכל הסוגים
 משמיש מיובש

 סודה לשתיה
 סולת

 !סוכר לבן
 סוכר חום
 סוכר וניל

 עדשים
 עמילן

 פרג טחון
 פופקורן

 פירורי לחם
 צימוקים

 שבולת שועל (קוואקר)
 קוקוס טחון

 קורנפלור (עמילן תירם)
 קטניות — פרט לקטניות המפורטות בשמן

 קליפות הדרים מכל הסוגים
 קמח חיטה
 קמח תירס
 קמח מצות
 קפה טחון

 קפה קלוי בלתי טחון
 קפה נמס

 שומשום מקולף קלוי
 שזיפים מיובשים

 שעועית לבנה יבשה
 שקדים מקולפים
 שקדים בקליפה
 תאנים מיובשים

 תמרים
 תפוחי אדמה מטוגנים (צ׳יפס)

ב ל ־ ד ם ג י י  ח
 שר המסחר והתעשיה

 י״ז בסיון תשל״ד.(27 במאי 1975)
 (חמ 7411015)

ז תשל״ה, 22.6.1975 2057 ת 3359, י״ג בתמו ו  קובץ התקנ



ל (המה ופיתוח), 1943 מ נ  פקודת הדובים ומסילות ה

 ביטול צו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח),
 1943 י, אני מצווה לאמור:

 1. צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש כנות—נתיבה), תשכ״ה—
 21965— בטל.

 2. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש כנות—נתיבה)
 (ביטול), תשל״ה—1975״.

ם ע ר  ד׳ בסיון תשל״ה (14 במאי 1975) משד, ב
) שד העבודה ד 5 0 5 מ 0 ח ) 

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1, עמ׳ 40; פ״ח תשה׳׳ג, עפ׳ 144.

 2 ק״ת תשכ״ה, עמי 2333.

 פקודת המסחר עם האויב, 1939

7 7 י 7 ס ה מ י נ ק  צו ה

 בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף (9) (1) (ב) לפקודת המסחר עם האויב,
 1939 י, שהועברו אלי, ובתוקף שאד סמכויותי, אני מצווה לאמור:

 1. צו הקניה מס׳ 54 מיום 25.3.1942 שפורסם בעתון רשמי 1942, תוס׳ 2, עמ׳ 512,
 בטל במידה שהוא חל על רכושו של יהודה בד מליניאק (מס׳ סידורי 56), באשר הרכוש

 האמור מגיע ליוכבד זיו ותמר גוטד (כל אחת % חלק), לפי צו ירושה.

 2. תחילתו של צו זה מיום כ״ב בסיון תשל״ה (1 ביוני 1975).

ם ו ל ם ב ר מ  כ״ב בסיון תשל״ה (1 ביוני 1975) ע
0 הממונה על רכוש האויב 2 0 1 מ 0 ח ) 

 ביטיל

 1 ע״ר 1939, תוס׳ 1, עמ׳ 79.

ת 3359, י״ג בתמוז תשל״ו,, 22.6.1975 ו נ ק ת  2058 קובץ ה



י מ ו ק ן מ ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

1 9 5 5 - ו ״ ט ש  חוק איגודי ערינו, ת

ם ה ה ב פ ש א ם ו י ל י חו ת ת ב מ ק ר ה ב ד ה ב ר ד ר ח ו ר פירוק איגוד ערים לאז ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17א לחוק איגודי ערים׳ תשט״ו-1955!, אני מצווה לאמור:

 1, איגוד ערים (אזור חדרה)(בתי חולים) 2 - יפורק. פירוק

 )2. לצו זה ייקרא ״צו איגודי ערים(אזור חדרה)(הקמת בתי חולים ואשפוז בהם)(ביטול), השט

 תשל״ה—1975״.

ג ר ו ף ב ס ו  י׳ בסיוץ תשל״ה (20 במאי 1975) י
) שר הפנים ? 6 5 3  (?1מ 1

, עמי 36. ו ״ כ ש , עמי 48; ס״ח ת ו  1 ס״זז תשט״
ת וושי״ט, עמי 1079. ״  2 ק

 פקודת העיריות

ם י נ כ ו ס ם מ עי ר צעצו ב ד ם ב ־ י ת ב ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־254 לפקודת העיריות!, מתקינה מועצת עידית
 בת־ים חוק עזר זה:

9 ף י » ס ן ו ק י  1. בסעיף 8 לחוק עזר לבת־ים (צעצועים מסוכנים), תשכ״ח—1968 2, במקום ״100 ת
 לירות״ יבוא ״מאתיים וחמישים לירות״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבת־ים (צעצועים מסוכנים)(תיקון), תשל״ה-1975״. ה«8

 נתאשר.

ר ק ל ק ו ח צ  ח׳ בסיון תשל״ה (18 במאי 1975) י
 >תמ 97'8< ראש עירית בת־ים

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הפנים

, גוםת חדש 8, עמי 197. ל א ר ש ת י נ י ד י מ נ  1 די

, עמי 1668. ת ״ ב ש ת ת ״  2 ק
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 פקודת העיריות

ם י ט ל ש ת ו ו ע ד ו ה בדבר מ י ר ב ט ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות!, מתקינה מועצת עירית טבריה
 חוק עזר זה:

 תיי״מ י•*1801־׳ ן. בתוספת השניה לחוק עזר לטבריה (מודעות ושלטים), תשכ״ג-21963 —
 השניה

 (1) במקום פריטים 1 ו־6 יבוא:
ר האגרה ו ע י  ש

ת ו ר י ל  ב

 ״1, (א) כרזה באזור פרסום אחד - עד 3 ימים -
 מודעה גדולה 20

 מודעה בינונית 13.50

 מודעה קטנה 10 .

 מודעה זעירה 7.50

 (ב) לכל יום נוסף - שליש מהאגרה המשתלמת לפי
 פסקה (א)

ר האגדה עו  שי
ה ת לשנ ו ר י ל  ב

 6. שלט - המותקן מעל לעסק —
 עד חצי מטר מרובע 6
 למעלה מחצי מטר מרובע עד 1 מ״ר 8
 למעלה מ־1 מ״ר עד 2 מ״ר 9

 למעלה מ־2 מ״ר עד 3 מ״ר 14
 למעלה מ־3 מ״ר עד 4 מ״ר י 18

 למעלה מ־4 מטר מרובע, לכל מטר מרובע
ו 15  או חלק ממנ

 (2) בפריט (9) במקום ״10 לירות״ יבוא ״20 לירות״ ובמקום ״15 לירות״ יבוא
 ״30 לירות״.

 (3) בפריט (10), במקום ״30 לירות״ יבוא ״45 לירות״.

ש° 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לטבריה (מודעות ושלטים) (תיקון), תשל״ה-1975״. !  י

 נתאשר.
ר ח ה צ ש  ח׳ בסיון תשל״ה (18 במאי 1975) מ

 (ת« 8/17) ראש עירית טבריה
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים

, נוסח חדש 8, עמי 197. ל א ר ש ת י נ י י מד נ  ! די
, עמי 595. ג ״ ל ש , עמי 1663; ת ג ״ כ ש ת ת ״  2 ק
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 פקודת העיריות

ת ו ב ו ח ת ר ל י ל ו בדבר ס ק עזר לעכ ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות .מתקינה מועצת עירית עכו
 חוק עזר זה:

ן סעיף 1 קו  1. בחוק עזר לעכו (סלילת רחובות), תשכ״ו—1966 2 (להלן — חוק העזר העיקרי), תי
 לאחר ההגדרה ״ראש העירייה״ יבוא:

i ״ ״רחוב״ — •רחוב שהמועצה הכריזה עליו כעל רחוב ציבורי 
 ״רשויות התכנון״ — הועדה המקומית לתכנון ולבניה, עכו או הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 למחוז הצפון!

 ״שיכוך — שטה שהכריזה עליו המועצה בשיכון לצורך חוק עזר זה.״

ן סעיף 4 קו  תי

ת סעיף ד פ ל ח  ה

 ״שיעורי
ת ו פ ת ת ש  ה

ת ל י ל ס  ב
 כבישים
 וגבייתם

 2. בסעיף 4 לחוק העזר העיקרי, במקום ״7״ יבוא ״7א״.

 3. במקום סעיף 7 לחוק העזר העיקרי יבוא:
 7. (א) הוצאות םלילתו של כביש שנסלל לפי חוק עזר זה יחולקו
 בין בעלי הנכסים הגובלים אותו קטע של הרחוב שבו נסלל הכביש,
 ביחס לאורך חזיתותיהם, אולם אם היה גובל את הרחוב שטח ציבורי
 פנוי יחולקו הוצאות סלילת הכביש בין בעלי הנכסים שחזיתותיהם לצד

 הכביש גובלות אותו שטח אם רוחב השטח אינו עולה על 50 מטר.

 (ב) הוצאות סלילת הכביש ישולמו למועצה, מאת בל אחד מבעלי
 הנכסים כאמור בסעיף קטן (א), מיד עם השלמת הסלילה, ואולם אם
 נסלל הכביש שלבים־שלביס, רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי
 הנכסים, מיד עם השלמת כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו

 שלב או השלבים שהושלמו לפניו.

 (ג) היה רחבו הממוצע של הכביש עולה על 25 מטרים תשא
 העיריה בהוצאות סלילתו של אותו חלק מהכביש העולה על הרוחב

 האמור עד כדי 50%.

 (ד) נסללה, לפני סלילת הכביש או הרחבתו בידי העיריה, מחצית
 רוחב הכביש לאורך נכס על חשבון בעל הנכס, לפי דרישת רשויות
 התכנון ובהתאם לדרישתו, לא ישותף בעל אותו נכס בתשלום הוצאות

 סלילת הכביש או הרחבתו בידי העיריה.״

ת סעיף 7א פ ס ו  4. אחרי סעיף 7 לחוק העזר העיקרי יבוא: ה

ן 7א. רשאית העיריה לעשות הסכם עם משתכני שיכון בדבר חלוקת ו כ י ש " 
 הוצאות הסלילה ביניהם בדרך אחרת מהקבוע ביתר הוראותיו של חוק
 עזר זה, או בדבר פרטים אחרים המוסדרים בו« היתה סתירה בין תנאי

 ההסכם ובין הודאות חוק עזר זה יחולו תנאי ההסכם.״

ן סעיף 8 קו ״ תי  5. בסעיף 8 (א) לחוק העזר העיקרי, במקום ״סעיף 7״ יבוא ״סעיפים,7 ו־7א

וסח חדש 8, עמ׳ 197. ת ישראל, נ נ י מדי נ  1 די

 2 ק״ת 1884, תשכ״ו, עמי 2047.
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 השם 6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעכו (סלילת רחובות) (תיקון), תשל״ד,—1975״.

ן ו ר ו ל ד א ר ש  גתאשר. י
 י״ב בניסן תשל״ה (24 במרס 1975) ראש עירית עכו

 (וומ 8/3)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת העיריות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ם י ק ס ס ע ה בדבר מ ו ק ת ־ ח ת פ ק עזר ל ו  ח

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

. בחוק עזר זה — n 1 ״ ™ 

 ״אזור״ — אזור מן האזורים המתוארים בתוספת הראשונה!

 ״דרגה״ — לגבי בית קפה ומסעדה — כפי שנקבעה על פי צו ההגנה (בתי אוכל),
, ואם לא נקבעה דרגה על פיו, הדרגה שקבעה לו המועצה לענין  תשי״ז—1957 3

 חוק עזר זה!

 ״חדר״ — חלק מבנין ששטח רצפתו אינו עולה על 20 מ״ר, כל שטח נוסף עד 20 מ״ר
 דינו כדין חדר נוסף!

 ״עובד״ — כל אדם העובד בעסק לרבות כל אחד מבעלי העסק, משותפיו או ממנהליו
 העובדים בו?

 ״מועצה״ — מועצת העיריה!

 ״מחסך — מחסן להחזקת סחורות לשם מכירה, עיבוד, שמירה או כמלאי בקשר לעסק,

 והמונח החסנה יתפרש לפי זה!
 ״מם״ — מם עסקים עירוני המוטל על פי חוק עזר זה!

 . ״מספר העובדים״ — המספר הכולל הממוצע של העובדים בכל המשמרות במשך השנה
 הקודמת! מי שעובד פחות מחצי יום עבודה הנהוג בסוג העסק בו הוא עובד וכן
 מתלמד, ייחשב כעובד למחצה! אולם אם מספר העובדים למחצה כאמור הוא

 בלתי זוגי, ייחשב אחד מהם כעובד שלם!
 ״מקום״ — בנין, מבנה, חנות, בית, מחסן, צריף, סככה, קיוסק או חלק מהם, או מקום
 אחד שבו עוסקים בעסק או הקשור בעסק, וכולל קרקע בין גדורה ובין בלתי
 גדורה, ובלבד שאם עסק אחד נמצא במקומות אחדים הגובלים זה בזה ברציפות

 יראו את כל המקומות האלה ביחד כמקום אחד!

 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום העיריה!

 ״עיריה״ — עירית פתח־תקוה!

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

 2 ע״ר 1945, תוס׳ מס׳ 1436, עמי 115; ם״ח 485, תשכ״ז, עמי 2; תשל״ד, עמי 144.

 3 ק״ח תשי״ז, עמי 958.
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 ׳עסק״ — כל עסק או מלאכה או מקצת מן הסוגים הנקובים בתוספת הראשונה לרבות
 החסנה, אד למעט עבודה שכירה ן

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

 עיבוד מלא או חלקי, למעט מכירה במקום הייצור!

 ״עסק קמעוני״ — עסק שבו מוכרים סתורה ושאינו עסק סיטוני;

 ״ראש העיריה״ — לרבות כל אדם שראש העידיה העביר אליו סמכויותיו לפי חוק עזר
 זה, כולן או מקצתן!

 ״שטח״ — שטח העסק במטרים מרובעים, בצירוף מחצית שטח היציע או הגלריה
 הנמצאים במקום העסק, לרבות חדרי עזר ומחםניו שהם בשימוש לצרכי העסק
 באותו בנין, חדרי .עסק לרבות מחסנים שאינם נמצאים באותו הבנין של העסק

 ייחשבו לענין חישוב המס כעסק נפרד!

 ״שנה״— שנת הכספים ו

 ״שנה קודמת״ — השנה שקדמה לשנה שבעדה הוטל המס! ולגבי עוסק שהתחיל
 לעסוק בשנה שבעדה הוטל המס — התקופה מיום שהתחיל לעסוק כאמור ועד יום

 15 בפברואר שלאחריו.

 2. (א) כל עוסק ישלם לעיריה מס לכל שנה או לכל מלק משנה שבד, הוא עוסק הטלת המס
 בשיעור הנקוב בתוספת הראשונה, אולם אם התחיל לעסוק אחרי ד,־30 בספטמבר או
 חדל לעסוק לפני ה־1 באוקטובר והודיע על כך לראש העיסה בהתאם לסעיף 4(ה),

 ישלם אותה שנה מחצית המם בלבד.
 (ב) עוסק ישלם את המס בין שיש לו מקום מסויים ובין שאין לו מקום כזה,
 ובין שאין לו מקום כלל, ואם הוא עוסק במקומות אחדים, ישלם מם ביחס לכל מקום

 ומקום לחוד.
 (ג) שניים או יותר עוסקים בעסקים שונים במקום אחד, ישלם כל אחד מהם י

 בעד עסק באותו מקום.
 (ד) העוסק באותו מקום בעסקים שונים, או בעסק סיטוני וקמעוני ביחס לאותה
 סחורה, ידאו אותו כעוסק בעסק אחד בלבד, והוא העסק ששיעור המס המוטל עליו

 הוא הגבוה ביותר.

 3. (א) המס ישולם בששה שיעורים דו־חדשיים שווים! השיעור הראשון ישולם תשלום המם

 עד 15 באפריל של השנה שבעדה מגיע המס ויתר השיעורים ישולמו לא יאוחד מתום
 חדשיים לאחר המועד שבו חל מועד התשלום של השיעור שקדם לו.

 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 15 באפריל אולם לפני 1 באוקטובר, ישלם
 את המס בשיעורים דו־חדשיים שווים החל מ־15 לחודש שלאחר החודש שבו התחיל

 לעסוק. .
 (ג) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר ישלם את המס המגיע ממנו

 בבת אחת תוך חודש מיום שהתחיל לעסוק.
 (ד) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי ה־1 באפריל והמס המוטל עליו מחושב לפי
 קנה מידה המתייחם לשנה הקודמת, ישלם את המס המגיע ממנו בבת אחת ב־15 במרס.

- - יום הפרסום), ימסור הודעות ן ל ה ל  4. (א) מי שעסק ביום פרסום חוק עזר זה ברשומות (
 לראש העיריה הודעה על פרטי עיסוקו תוך חמישה עשר יום מיום הפרסום.

 (ב) מי שהתחיל לעסוק אחרי יום הפרסום, ימסור לראש העיריה הודעה על
 פרטי עסקו תוך חמישה עשר יום מיום שהתחיל לעסוק.
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 (ג) מסד עוסק הודעה לראש העיריה כאמור בסעיפים הקטנים (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 האמור.

 (ד) הודעה לפי סעיף זה תימסר בטופס הקבוע בתוספת השנייה! 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 תוך חמישה עשר יום מיום שחדל לעסוק.

 5. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש בכתב מכל אדם שהוא, לדעתו, עוסק, שימסור
 לו, תוך הזמן הנקוב באותו כתב, כל ידיעה או מסמך הדרושים, לדעתו, לביצוע הוראות

 חוק עזר זה.

 (ב) כל אדם שנמסרה לו הודעה כאמור בסעיף קטן (א) ימלא אחר הדרישה
 הכלולה בה תוך הזמן הנקוב בה ו

 לא מסר ידיעה או מסמך אחר המתייחם להיקף העסק או למבחני הדירוג
 לחיובי המס — ייקבע המם בהתאם להערכת ראש העיריה בהתחשב כבסיס לחישוב המס

 של העסק, באותו ענף בעל ממדים דומים.

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

 (ד) ראש העידיה רשאי להכנס בכל זמן סביר לכל מקום בתחום העיריה, כדי
 לבדוק אם עוסקים בו או לבדר את פרטי העסק המתנהל שם.

 (ה) לא יפריע אדם לראש העיריה ולא ימנע ממנו להשתמש בסמכויותיו לפי
 סעיף זה.

ות י  סמכו
 ראש העיריה

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

 7. הוראות חוק עזר זה אינן חלות על עסק המתנהל על ידי העיריה.

 8. אדם שעשה אחת מאלה:

 (1) עבר על הוראות מהוראות הסעיפים 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 — קנס 500 לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת, קנס נוסף 20 לירות לכל
 יום שבו נמשכה העבידה אחרי הרשעתו או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת

 ראש העיריה.

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

ת 3359, י״ג בתמוז תשל״ה, 22.6.1975 ו  קובץ התקנ

לה  תחי

2064 



ה הוראות ז - י  10. הוראות סעיף 3 לא יחולו על תשלום המם לשנת 1975/76 לפי חוק עז

 והוא ישולם בהתאם להוראות אלה:

 המס ישולם בששה שיעורים דדחדשיים שווים! השיעור הראשון ישולם תוך
 שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה! השיעור השני ישולם עד 15 ביוני 1975 ויתר
 השיעורים ישולמו לא יאוחר מתום חדשיים לאחד המועד שבו חל מועד התשלום של
 השיעור שקדם לו, אולם כל סכום ששולם על פי חוק עזר לפתח־תקוה (מס עסקים
, בעד שנת 1975/76 ייחשב כאילו שולם על חשבון המם לפי  עירוני), תשכ״ט—1969 4

 חוק עזר זה.

י י ט י  11. חוק עזר לפתז־רתקוה (מס עסקים עירוני), תשב״ט—1969 — בטל. ב

 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפתח־תקוה (מס עסקים עירוני), תשל״ה—1975״. השם

 תזמפת ראשונה
 (סעיף 2)

 בתוספת זו, ״אזור״ — בהתאם לאזורי בתי עסק ומשרדים לצורך ארנונה.

ע ו ל ם ק ו כ ס ם ב ל ת ש ם מ ה י ל ס ע מ ה ם ש י ק ס ק א׳ - ע ל  ח

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 בית מלון או בית לינה לכל מיטה 30
 בית מרקחת — באזורים —

 א׳ וב׳ 1500
 ג׳ וד׳ 500

 בית ספר לנהיגה —
 לכל מכונית לימוד 400
 לכל אופנוע או קטנוע 100
 בית ספר לנגינה 500
 בית ספר לריקודים 250
 בית ספר לשפות 200

 בית קולנוע או אולם לתיאטרון
 ו  באזורים א׳ וב׳ שמספר מקומות ישיבה ב

 עד 400 1500
 מ־ 401 עד 600 2500
 מ־ 601 ומעלה 4000

 קולנוע קיצי באזור —
 א׳ וב׳ 2000
 ג׳ וד׳ 250

 בית קפד, או מסעדה —
 באזור א׳ וב׳ ששטחו —

 עד 25 מ״ר 250
 26 מ״ר ומעלה 500
 באזורים ג׳ וד׳ 75

 בית קירור ששטחו —
 עד 200 מ״ר 2500

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 אוטובוסים —
 שירות עירוני או בין עירוני 10000
 תחנת שירות או חניון לאוטובוסים 10000

 אוטובוסים לתיירים או טיולים
 לכל אוטובוס או טיולית 500

 אולם לחתונות, נשפים, מסיבות
 ששטחם במ״ר —

 עד 300 1000
 מ־ 301 עד 500 2000
 מ־501 ומעלה 4000
 אולם לריקודים או דיסקוטק 500

 אטליז לבשר או בשר עוף — באזורים —
 א׳ ובי 500
 ג׳ ודי 300
 אמבולנסים — לכל אמבולנס פרטי 300
 ביליארד — מועדון למשחקים 500

 ביטוח —
 משרד ראשי, מקומי, סוכנות כללית

 או מקומית 2000
 מוכן ביטוח עם משרד 1000
 סוכן ביטוח בלי משרד 500

 בית אריזה של פרי הדר, או פירות נשירים 3000
 בית דגירה לאפרוחים 1500

 בית הבראה, בית החלמה או פנסיון, בית
 חולים פרטי או בית אבות פרטי, לכל מיטה 70

 4 ק״ת תשכ״ט, עמי 10.99.
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 מודד, שמאי, לרבות שמאי נזיקין —
 לכל מועסק מוסמך 500
 לכל מועסק שאינו מוסמך 200

 מוניות לשירות עירוני או בין עירוני,
 משרד או תחנה 500
 לכל מונית 100

 מוסך לתיקון כלי רכב, שמספר עובדיו —
 עד 5 1000
 מ־6 עד 10 2500
 מ־11 עד 15 5000

 16 ויותר 10000
 מחסן או משרד שבו מהסינים סחורות לשי
 ווק או מקבלים הזמנות של בית מסחר, או

 עסק אחר —
 לכל 50 מ״ר משטחו 250

 מים — חברה המוכרת לשנה — •
 עד 100,000 מ״ק 1000
 250,000 עד 500,000 3500

 מ־500,000 ומעלה 10000
 מכבסה —

 אוטומטית — לכל מכונה 50
 חברה המעמידה מכונות י בבתים משו

 תפים — לכל מכונה 30
 מקום לקבלת כביסה או לניקוי יבש שאין

 מנקים או כובסים במקום 75
 מנקים ומכבסים במקום 300
 מכון לעיסוי או תרבות הגוף 200
 מכון ליופי 500

 מכון רנטגן, מעבדה רפואית, מעבדה
 בקטריולוגיה 750

 מכולת בסיטונות 1000
 מספרה —

 לגברים — המעסיקה —
 2 עובדים 75

 3 ויותר 125
 לגברות 400
 לגברים ולגברות 500

 מקררים חשמליים, מכונות כביסה, מכשירי
 טלוויזיה, מערכות סטריאו 2000
 משקאות משכרים בסיטונות 1500

 משרד למכירת כרטיסי נסיעה לחו״ל או
 ארגון טיולים לחו״ל 500
 ממתקים בסיטונות 350
 מרפא שיניים 600
 משרד לתיווך של בתים, מגרשים, דירות 600
 מתווך בלי משרד 250

 ניירות ערך, מסחר או ייעוץ 3000

 מ־ 201 עד 500 5000
 למעלה מ־500 10000

 בנזין, נפט או כל דלק אחר —
 סוכנות 10000
 תחנת דלק בלי סיכה 2500
 תוספת בעד סיכה 1000

 בנק או אגודה לאשראי, לכל סניף 10000
 בריכת שחיה 500

 גז — מקום להחסנת בלונים 10000
 משרד לקבלת הזמנות להספקה 2500
 גן ילדים פרטי 250

 גרוטאות ברזל, חמרי בנין משומשים,
 עצים משומשים 500
 דודי שמש — משרד למכירה 500

 הובלה —
 לכל טנדר 100
 לכל מכונית משא 250

 החסנה המרי גלם, סחורות או מחסני ערובה,
 אם השטח המיועד להחסנה מכוסה או

 סגור, לכל 50 מ״ר משטחו 150
 אם השטח פתוח, לכל ׳50 מ״ר 75

 השכרת מכוניות — לכל מכונית 300
 הלב — תחנת ריכוז 250

 חלוקה של לחם, נפט, חלב, סיגריות —
 לכל מכונית 50
 לכל עגלה 20

 חברה להספקת תוצרת חקלאית ותוצרת
 חלב בסיטונות 10000
 חשמל — חלוקה או הספקה 10000
 חשמלאי רכב 1000
 טבק וסיגריות, מכירה בסיטונות 500

 טחנת קמח 10000
 טכנאי שיניים 600

 יקב ליין או משקאות משכרים אחרים 10000
 ירקות —

 בסיטונות 2500
 בקמעונות —

 אזור א׳ 300
 אזור ב׳ 150
 אזור ג׳ וד׳ 50

 כל־בו, סופרמרקט, שופרסל, ששטחו —
 עד 200 מ״ר 1000
 מ־ 201 עד 500 מ״ר 5000

 מ־!50 ומעלה 10000
 מגרש חניה או חניון לכל רכב —

 לכל 100 מ״ר או הלק מהם 150
 מהנדס בנין, אדריכל, מהנדס, כימאי, מהנדס

 מכונות, מהנדס חשמל —
 לכל מועסק מוסמך 1000
 לכל מועסק שאינו מוסמך 250
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 ציבוריות ושמחזורו לשנה בלירות —
 עד 200,000

 מעל 200,000 עד 400,000
 מעל 400,000 עד 750,000

 מעל 750,000
 קבלן שלא הוציא היתר בניה בשנת הבספימ
 האמורה או עוסק בבניה מחוץ לתחום

 העיריה ויש לו משרד בתחום העיריה
 קיוסק בבנין, בבית עינוג או בקרן רחוב,

 באזור —
 א׳
 ב׳

 ג׳ ו־ד׳
 רואה חשבון, יעוץ בעניני מסים, הנהלת

 חשבונות, לכל מועסק —
 מוסמך

 שאינו מוסמך
 רופא, רופא שיניים, פסיכולוג, פסיכיאטר,

 רופא וטרינר —
 לכל מועסק בעל רשיון לרפואה

 שאינו מוסמך
 רפת או עדר צאן

 שמן מאכל, סוכנות למכירה בסיטונות
 שדכן

 שמירה — חברה הנותנת שירותי שמירה —
 לכל שומר
 שירות נקיון —

 חברה, שותפות או קבלן לניקוי בתים,
 משרדים, דירות, הברקת רצפות וכיוצא

 באלה
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 סוכנות או משרד לתרגומים, כתיבה
 במכונה, שכפול, פרסום, גרפיקה

 סוכנות או משרד לכרטיסי הגרלה, ניחושי
 ספורט, כדורגל או משחקים אחרים (פרט

 לדוכני פייס)
 סיד, כיבוי

 סנדלריה
 ספריה פרטית להשאלת ספרים

 עורך דין —
 לכל מועסק מוסמך

 (מתמחה יחשב כמועסק למחצה)
 לכל מועסק שאינו מוסמך

 עתונים —
 , סוכנות או משרד י

 קיוסק למכירה
 פחחות רכב
 פרי הדר —

 משרד לשיווק
 חברה לעיבוד פרדסים

 קבלן לבנין שקיבל היתר לבניה ישלם בזמן
 קבלת ההיתר לפי מספר החדרים שעליהם

 הוצא ההיתר — \
 לכל הדר מ־40 החדרים הראשונים

 לכל חדר נוסף
 לכל חנות או משרד

 לכל מ״ר של תעשייה י
 קבלן או קבלן"משנה המבצע בתחום העיריה
 עבודות אינסטלציה חשמלית, סלילת כביש,
 מדרכות, חפירה, ביוב, תיעול, קידוח, הכ
 שרת קרקע, הנחת קווי מים, גינון, עבודות

י נ ר קמעו ח ס ק ב׳ - מ ל  ח

 בחלק זה —

 1. כל שם של סחורה פירושו עסק קמעוני באותה סחורה לרבות קנייתה, מכירתה,
 החסנתה, השכרתה, הפצתה, או כל עיסוק אחר בה בקמעונות!

 2. סכום המס שישולם בעד כל אחד מן העסקים המפורטים בחלק זה יהיה הסכום
 הנקוב בטבלה שלהלן המתאים לסימני ההיכר של העסק לפי הסוג והשטח.

 3. על אף האמור בתוספת זו המס המוטל על עסק הנמצא באזורים ג׳ וד׳ יהיה
 בשיעור מחצית מן הסכום המפורט בתוספת.

 חנות ששטחה —
 עד 12 מ״ר 50 75 100
 למעלה מ־12 עד 25 מ׳׳ר 100 150 200
 למעלה מ־25 מ״ר 200 300 400
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ר פ ס ר מ פ ס  מ
, תיאור העסק ״ ג ״  תיאור העסק הסו

רי סז־ורי  םדו

 1. אופטיקה או מכשירים אופטיים ג 32. מאזניים או משקלות ב
 2. אופניים, אופנועים או חלקיהם ב 33. מזרונים, שמיכות, או נוצות ג
 3. אופנה, סלון ג 34. מטריות או שמשיות ב
 4. אספקה חקלאית ב 35. מטות או עגלות לילדים ג

נות כתיבה, מכונות חישוב, מכונות  5. ארנקים, מזוודות, תיקים, מוצרי עור, 36. מכו
 מוצרי פלסטיקה ב רישום או חלקיהן, מכירה או השכרה ג
 6. בולים משומשים ב 37. מכשירי כתיבה, צרכי משרד, צעצועים ב
 7. בגדים משומשים א 38. ממתקים ב
 8. ידים ג 39. מספוא או תבואות ב
 9. גומי או מוצרי גומי ג 40. מעדנים ג
ת קרים ב 41. מצלמות או צרכיי צילום ג  10. גזוז, גלידה, מיצים, משקאו
נות סריגה ב  11. גרעינים, בוטנים, אגוזים, שקדים, 42. מכונות תפירה, מכו
 פירות יבשים א 43. מכל ת ומצרכי מזון ב
 12. דבק, מרק א 44. מנורות או נברשות השמל ג

 13. דברי ספורט ג 45. משקאות משכרים בקמעונות
 14. דברי מזכרת, מתנות, דברי אמנות, 46. נעליים ג
 עתיקות ג 47. סדקית 'ב
 15. דגים, דגים מלוחים מעושנים או קפואים א 48. ספרים ב
 16. הלבשה לגברים, גברות, ילדים ג 49. עורות מעובדים או שלחים ב
 17. וילונות, צרכי ריפוד, דקורציה, טפטים ג 50. עוגות ודברי מאפה ב
 18. זכוכית, כלי זכוכית, כלי חרסינה ג 51. פרוות ג
 19. זרעים, זבלים, שתילים או פרחים ב 52. פרחים ג
 20. חגורות, חזיות, מחוכימ ב 53, פורמאיקה ג
 21. חוטים וצרכי חייטות, צמר לסריגה ב 54. צבעים או שמנים ג
גים חדשים או משומשים • ג  22. חלקי חילוף למכוניות ג 55. צמי
 23. המרי בנין, עצים, ברזל, מלט, המרי 56. צרכי חשמל ג
 בידוד, חרסינה, מרצפות, מוזאיקה, כלי 57. קפה, תה, או תהליפיהם, תבלינים י ב
 עבודה ג 58. רהיטים, חדשים או משומשים ג
 24. המרי ניקוי וחיטוי ג 59. שטיחים, מרבדים ג
 25. כובעים ב 60. שעונים ג
 26. כלי בית, מטבח ג 61. שקים חדשים או משומשים ב
 27. כלי כסף וזהב ב 62. תריסים ג
 28. כלי נגינה, גרמופונים, תקליטים ג 63. תנורים: לחימום ובישול, חשמל, נפט ג
 29. כפתורים ג 64. תמרוקים ג
 30. לבנים, כותנות, פיג׳מות, עניבות 65. תמונות או מסגרות לתמונות ג
 וכיוצא באלה ג 66. תשמישי קדושה א
 31. לחם, עוגות, ביסקוויטים, ופלים 67. תכשיטים ג
 ודברי מאפה אחרים ב 68. כל סחורה אחרת שלא פורטה לעיל ב

ה י ש ע ה או ת כ א ל ק ג׳ - מ ל  ח

 בחלק זה —

 1. כל שם סחורה פירושו מלאכה או תעשיה ביחס לאותה סחורה, לרבות ייצורה,
 הכנתה, תיקונה או עיסוק בה על ידי תעשיין, אומן בעל מקצוע, בעל מלאכה או

 פועל.

 2. סכום המס שישולם בעד כל אחד מן העסקים המפורטים בחלק זה יהיה בהתאם
 למספר המועסקים של אותו עסק.
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 עסקים שאינם משתמשים בכוח מיכני — 100 לירות לכל מועסק.

 עסקים המשתמשים בכוח מיכני או חשמלי —

 שיעור המש
ת רו י ר המועסקים בל פ ס  מ

600 
1500 
3500 
6000 
8000 

10000 

 I עד 5 מועסקים
 6 עד 10
 II עד 20

 21 עד 30
 31 עד 40
 מעל 40.

 דגים מעושנים, מלוחים או שימורי דגים
 דודים

 דודי שמש
 הלבשה, תפירת בגדים

 הדפסת בדים
 הדפסה על פח, אבן, פלסטיק, ניילון

 העתקות שמש
 וילונות

 וולקניזציה, תיקון תקרים
 זגגות

 זכוכית או מוצרי זכוכית
 זבל כימי

 חומץ
 חמצן

 חמרי חיטוי, הדברה
 חמרי ניקוי

 המרי חבישה
 חלב, לבן, גבינה, חמאה או מוצרי הלב אחרים

 חלבה
 הרדל או חזרת

 חגורות למכונות
 חותמות
 חרטות

 חצץ
 חוטי מתכת
 חוטי ניילון

 חומוס או טחינה
 טלפונים וחלקיהם, מרכזיות לטלפונים

 טריקוטז׳
 טליתות

 טחינת פלפל, אורז וכדומה
 יהלומים — ביקוע, ניסור, ליטוש או כל עבודה אחרת

 יציקה
 כלי שולחן, זכוכית, כסף, נירוסטה

 כיריים לבישול על גז או חשמל
 כפתורים

 כלי משרד
 כימיקלים שונים

 אופניים, ייצור, תיקון
 אופנועים, ייצור, תיקון

 אזבסט או מוצרי אזבסט
 אלומיניום, כלי אלומיניום

 אמאיל
 אמפולות

 אספלט
 ארגזים למכוניות או משאיות

 ארגזים לאריזת פרי
 אריזה

 אריזת מצרכי בית או מזון
 אבזרי חשמל

 ארנקים
 אשפור בדים
 אבקת אפיה

 אטריות
 ארונות מתכת

 בגדים
 בידוד צינורות

 ביסקויטימ או וופלים
 בית דפוס

 ישר מעושן או מוצרי בשר
 1ביטון מוכן

 בושם
 ברגים
 בדים

 ירזנסים, אהלים או שקים
 בורסקאות

 בלוקים או לבנים ממלט
 בתי מלאכה אלקטרו מכני

 גומי או מוצרי גומי
 גז הרדמה

 גליוון
 גלילי דפוס

 גרביים
 גלידה לכל צורותיה

 גבישים
 דבק
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 סוללות
 סרטים
 סריגה

 סכיני גילוח
 עורות ומוצרי עור

 עמילן
 עבודות אינסטלציה חשמלית

 פיאות נכריות
 פלסטיק, או מוצרי פלסטיק

 פחחות
 צביעת בדים

 צבעים
 צעצועים
 • צמר גפן

 צמר פלדה
 צמיגים, ייצור, תיקון, חידוש

 צרכי קוסמטיקה
 צינורות מלט, אזבסט

 קרמיקה סניטרית
 קרמיקה אמנותית

 קמח עצמות או קמח דגים
 קש מנייר

 קופות מתכת
 קפיצים

 קפה — קליה, טחינה
 רהיטים
 רעפים

 ריבות או שימורי פירות
 רוכסנים

 שזירת חוטים
 שיש

 שטיחים
 שימורי ירקות

 שמיכות
 שמן מאכל

 שקיות גייר, ניילון או פלסטיק
 שוקולדה

 שיניים תותבות
 שלטים, שלטי פרסום חשמליים

 שרברבות
 תנורי בישול וחימום

 תקליטים
 תכשיטים

 תשמישי קדושה
 תמרוקים

 תיקים
 תרופות
 תמציות

 תבלינים
 תוצרת לוואי של פרי הדר

 לבה
 לבידים, פורמיקה

 ליטוגרפיר. או צינקוגרפיה
 לבנים, פיז׳מות, כותנות או חלוקים

 מאווררים
 מאפיות

 מברשות
 מגבות

 מגרסות אבן או צדפים
 מכבסת קיטור, ניקוי כימי

 מוזאיקה ושיפוץ
 מוזאיקה

 מטוויה
 משרפות סיד

 מכשירי חינזום וציגון
 מכניקה עדינה

 מצרכים וכלים רפואיים
 מילוי בקבוקים במשקאות או מיצים

 מלט או מוצרי מלט
 מסגרות

 מצרכי מזון, ייצור, שימור או עיבוד
 מוצרי מתכת

 מכונות תפירה
 משאבות

 מנועים
 מפות לשולחן

 מדרגות
 מחברות
 מעטפות

 מצבות
 מכשירים אופטיים

 מרצפות
 מיצים או פירופים

 מרגרינה או מוצרי שמן
 מצות, מציות

 מקררים חשמליים, ייצור או תיקון
 מרפדיות

 נגריה
 נברשות

 נירות
 נעליים
 נקניק

 נייר, קרטון, קופסאות קרטון
 נייר דבק

 נייר טואלט
 נייר פחם

 נפחות
 סבון

 סמרטוטים או עיבוד פסולת
 סוככים למנורות, אהילים
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ספת שניה  תו
 (סעיף 4(ה))

ה ו ק ת ־ ח ת רית פ ד ראש עי  לכבו

 אני(0 החתום(ה)(ים) מטה
 מוסר(ת)(ים) בזה הודעה בהתאם לחוק עזר לפתח־תקוה (מס עסקים עירוני), תשל״ה—975 נ —

 1. שפ בעל הע5י, או שמות הכעליפ (במקרה של עמק פרסי או שותפות) או של המנהלים
 (במקרה של חברה או אגודה)

 שם משפחה ושם פרטי המען

 א) •
 ב) • •

 ג)
(  1 ד

 כינוי מסחרי (פירמה) אס ישנו

 2. מען רעפ?:

 רחוב מס׳ מעונו
 שם בעל הנכס מענו

 טלפון

 3. ייסוד העסק:

 א) שנת הייסוד

 ב) מאיזה תאריך נמצא העסק במקום ובבעלות הנוכחית

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

 א) שמ המרכז כתובת י • .- .

 ב) האם יש לעסק סניפים או מחלקות במקומות אחרים בפתח־תקוה — כן/לא *

 ג) שמות הסניפים, המחלקות, הסוכנויות, או המחסנים :

 שם כתובת

 שם כתובת

 5. תיאור מקופ העסק :

 א) מקום העסק הוא — בנין/סככה/שטח פתוח *

 ב) העוסק הוא בעל/שוכר/דייר משנה *

 6. תיאור העפל,:

 א) העסק הוא חנות קמעונית/בית חרושת או בית מלאכה/מהסן סיטוני/בית מסחר סיטוני *

 ב) ציין את סוג הסחורה המשווקת או המיוצרת

 ג) אם העסק אינו מסוג העסקים המצויינים בסעיף א׳ לעיל, נא לתת תיאור תמציתי
 של העסק
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 * מחק את המיותר.
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 7. שטח העסק מ״ר (אין לכלול בסעיף זה את השטחים הכלולים בסעיפים
 דלקמן):

 א) שטח היציע
 ב) שטח הסככה

 ג) השטח הפתוח המשמשים את העסק
 ד) מספר מקומות הישיבה

 ה) מספר המועסקים

 1. בעלים, שותפים, מנהלים

 2. מועסקים שכירים, עובדי משרד, פועלים מכל הסוגים בכל המשמרות

 3. חניכים למטה מגיל 18

 סרטים מיוחדים לסוגי עסקים שונים :

 8. אולמי חתונות, נשפים, מסיבות ~ השטח במ״ר

 9. אספקה או שיווק, מסחר סיטוני, מחסני ערובה — שטח מכוסה במ״ר

 שטח פתוח במ״ר

 10. בתי מלון, בתי הבראה, פנסיונים, בתי חולים — מס׳ המטות

 11. הובלה באוטובוסים, במכוניות, או טנדרים — מספר הטנדרים

 מספר מכוניות המשא

 מספר אוטובוסים

 מספר אופנועים
 12. מוניות שירות — יש משרד / אין משרד

 מספר המוניות

 13. בי״ם ;לנהיגה —
 מספר אופנועי לימוד ,

 מספר מכוניות לימוד

 14. השכרת רכב — מספר המכוניות -

 15. מספר מכונות כביסה
 תאי כביסה

 16. עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים, כימאים, שמאים, רואי חשבון, מודדים, רופאים, רופאי

 שיניים, רופאים וטרינרים —

 מספר המועסקים המוסמכים

 מספר המועסקים שאינם מוסמכים

 אני הח״מ מאשר בזה כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים.

 קובץ התקנות 3359, י״ג בתמוז תשי״ה, 22.6.1975

 תאריך
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ספת שלישית  תו
 (סעיף 4 (ה))

ה ע ד ו  ה

 מספר חשבון.

 לכבוד ראש עירית פתח־תקוה

 ו. אגי(אנו) החתום(ים) מטה מוסר/ים בזד, הודעה
 כי ביום בחודש 19 אני(אנו) חדלתי(נו) לעסוק
 בעסק ברחוב מס׳ אשר שמו (שם העסק)

 ואשד תיאורו, טיבו ומהותו היו.

 2. וכן הנני/הננו מצהימים) כי העסק האמור חוסל ופורק ביום
 בחודש 19 וכן אני(אנו) לא מכרתי(נו) או העברתי(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)

 ברחוב מס׳
 החל מיום לחודש 9נ.

 4. הננימ) מצהימים) כי העברתמנו) את העסק האמור או את המחסן לרחוב
 מס׳ וכי אני(אנו) אמשיד (נמשיד) לעסוק בעסק האמור או

 להחזיק במחסן האמור במקום החדש.

ת הפירמה. מ ת ו ח  מקונ: ל

. ך  תארי

1 

ג ר ב נ י ל ם א ר ש  נתאשר. י
 כ״ד באייר תשל״ה (5 במאי 1975) ראש עירית פתח־תקוה

 !חמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפו:ים

 קובץ התקנות 3359, י״ג בתמוז תשל״ה, 22.6.1975 2073



 פקודת העיריות

 פקודת התעבורה

ים י פנ ר רשיונות לאו ב ד ־ לציון ג ן ק עזר לראשו ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250׳ 251 ר־254 לפקודת העיריות י, וסעיף 77 (א)(4)
 לפקודת התעבורה-, מתקינה מועצת עירית ראשון־לציון חוק עזר זה:

ם 1. בםעיף 3 (ה) לחוק העזר לראשון־לציון(רשיונות לאופניים), חשי״ג—31953, במקום י פ ן סעי קו  תי

׳ ״2.30 לירות״ יבוא ״שלוש לירות״ ובסעיף 4 (ב) במקום ״70 אגורות״ יבוא ״שתי לירות״. , " י 3 

ם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראשון־לציון (רשיונות לאופנים)(תיקון), תשל״ה— ע  ה
 1975״.

ה ג י ב ש ט י י ן י נ נ  נתאשר. ח
 ח׳ בסיון תשל״ה (18 במאי 1975) ראש עירית ראשון־לציון

 (חמ 8/20)

י ב ק ע ד י ג ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים שר התחבורה

, נוסח חדש 8, עמ׳ 197. ל א ר ש ת י נ י י מד נ  1 די
, עמי 173, , נוסח חדש ד ל א ר ש ת י ע ד י מ נ י  2 ד

, עמי 702; תשכ״ה, עמ׳ 1924. ״ג ת תשי ״  3 ק

 פקודת המועצות המקומיות

ות־ מספר לבנינים לוחי ת ו ו ב ו ח ר ת ל ו מ ן בדבר ש ו ר ש ה ־ ת מ ר ק עזר ל ו  ח

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

 1. בחוק עזר לרמת־השרון (שמות לרחובות ולוחיות־מספר בבנינים), תשל״ב—•1972 2
 (להלן —• חוק העזר העיקרי), בסעיף 4, במקום ״10״ יבוא ״25״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־השרון (שמות לרחובות ולוחיות׳מםפר
 בבנינים) (תיקון), תשל״ה 1975״.

 תיקון סעיף 1

ח ב ל ק י ן' ס  פ
 ראש המועצה המקומית רמת־השרון

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 נתאשר.
 י״ג בניסן תשל״ה (25 במרס 1975)

 >חמ 1,8/8

נת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 7.56,  1 דיני מדי

 2 ק״ת תשל״ב, עמי 522 נ.

 תיקון טעות ד8וס

 בתקנות השמות, תשל״ר,—1975, שפורסם בקובץ התקנות 3284, תשל״ה, עמי 713, בפריט 10
 לתוספת, במקום ״מתן אישור לאחר״ 2י״ל ״מתן אישור אחר״.

ת 3359, י״ג בתמוז תשי״ה, 22.6.1975 ו  2074 קובץ התקנ
 המחיר 192 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים




