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 חוק מילווה חסמו, חשל״ב-1972

ע ב ו ק ך ה י ר א ת ם עד ה ל ו א ש ל ר מילווה ש ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק מילווה חסכון׳ תשל״ב-1972 י, ובאישור ועדת
 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

(30 בספטמבר 1975) — לא ייגבה,  מילויה שלא שולם 1. מילווה שלא שולם עד יום כ״ה בתשרי תשל״ו

 עד התאריך הקובע ואם נגבה לאחר מועד זה - יוחזר.

 השפ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה חסכון(מילווה שלא שולם עד התאריך הקובע),
 תשל״ו-1975״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  ז׳ בכסלו תשל״ו(11 בנובמבר 1975) י
< שר האוצר 7 2 2 " מ ז י ) 

 1 סייח תשל״ב, עמי 62.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תער״ח-957ן
י מלון ת  צו בדבר ב

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

 1. בסעיף 2 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי מלון)׳ תשכ״ז-1967 2(להלן -
 הצו העיקרי)׳ במקום ״ששה״ יבוא ״תשעה״.

 2. בסעייף 3 לצו העיקרי —

׳ במקום פסקה (3) יבוא:  (1) בסעיף קטן(א)

 ״(3) חבר אחד שעליו באה המלצת איגוד סוכני תיירות
 שליד התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל (להלן —

 האיגוד);

 (4) חבר אחד שעליו באה המלצת האיגוד שהוא האיגוד
 היציג לדעתו של השר של עובדי בתי מלון (להלן — איגוד

 עובדי בתי מלון);
 (5) חבר אחד מבין אישי ציבור.״;

 (2) במקום סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ב) לא המליץ הארגון׳ האיגוד או איגוד עובדי בתי מלון על
 מועמדים כאמור בפסקאות (2), (3) ו־(4) לסעיף קטן (א) תוך עשרים
 ואחד יום מהיום שנמסרה להם בקשה על כך מאת השר, יתמנו ארבעת

 1 סייח תשי״ח, עמי 24; תשל״ג, עמי 26.
 2 ק״ת תשכ״ז, עמי 1159; תשל״ג, עמי 51ד; תשל״ג, עמי 1790.

 קובץ התקנות 3140, כ״ ו בכסלו תשק״׳ו, 30.11.1975

 תיקון סעיף 2

 תיקון מעיף 3



 תיקון סעיף 7

 החברים לפי ראות עיני השר מבין בעלי מקצוע בענף המלונאות׳ בענף
 סוכני נסיעות ובמקצוע עובדי בתי מלון׳ לפי הענין.״

 3. בסעיף 7 (ב) לצו העיקרי, במקום ״שלושה״ יבוא ״חמישה״.

 הוספת סעיפיפ
 7א, 7ב, 7ג ו־7ד

 4. אחרי סעיף 7 לצו העיקרי יבוא:

 7א. המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה ולאצול להן מסמכויותיה
 לפי צו זה.

 7ב. (א) השר רשאי למנות ועדה לעניני אתיקה של בעלי בתי מלון
 שחבריה ימונו מבין חברי המועצה (להלן - ועדת האתיקה).

 (ב) ועדת האתיקה תהיה מורכבת מחמישה חברים כלהלן:
 (1) שני חברים שהם עובדי מדינה וביניהם יושב ראש

 המועצה והוא יהיה יושב ראש!
 (2) חבר אחד שהוא בעל מקצוע בענף המלונאות;

 (3) חבר אחד שהוא בעל מקצוע בענף סוכני נסיעות;

 (4) חבר אחד שהוא איש ציבור.

 (ג) לענין סעיף 10 (ב)(2) יהיו לועדת האתיקה הסמכויות והתפ
 קידים של המועצה, בשינויים המחוייבים.

 (ד) לענין בתי מלון יהיו לועדת האתיקה הסמכויות והתפקידים
 של המועצה כמשמעותה בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים
 (זיהוי עסקים למכירת טובין ומתן שירותים לתיירים)׳ תשכ״ז—1967 3,

 בשינויים המחוייבים.

 7ג. (א) יושב ראש ועדת האתיקה יכנסה לישיבות לפי הצורך או לפי
 דרישת שניים מחבריה.

 (ב) שלושה חברי ועדת האתיקה מהווים מניין חוקי.

 (ג) המלצות ועדת האתיקה יינתנו ברוב קולות חבריה בישיבה
 שיש בה מנין חוקי; היו הדעות שקולות — יכריע היושב ראש.

 (ד) הועדה רשאית לקבוע את יתר סדרי הדיון בישיבותיה.

 7ד. קיום המועצה, ועדה מועדותיה או ועדת האתיקה׳ סמכויותיהן
 ותוקף החלטותיהן׳ לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בהן.״

 ״ועדות ליד
 ממועצה

 ועדה לעניני
 אתיקה

 ישיבות ועדת
 האתיקה

 שמירת תוקף

 5, לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי מלון)(תיקון מסי 2), תשל״ו-
 1975״.

ל ו ה ק ש  מ
 שר התיירות

 י״ג בכסלו תשל״ו(17 בנובמבר 1975)
 (חמ 74100)

 3 ק״ת תשכ׳׳ז, עמי 1158; תשל״ב, ע«׳ 750.
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ז 96 ו  חוק רשות הנמלים, תשכ״א-
 פקודת הנמלים

ה פ ש ת א א צ ו ת ה רו ר אג ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20 (ב) ו־21(ב) לחוק רשות הנמלים, תשכ״א--1961!,
 וסעיף 60 לפקודת הגמלים [נוסח חדש]׳ תשל״א—21971, ובאישור הממשלה, אגי מתקין

 תקנות אלה:

 1. בתקנות הנמלים, תשל״א—1971 •׳/ בפרק שבעה עשר׳ במקום סימן ג׳ יבוא:

 ״סימן ג׳: אגרות הוצאת אשפה

 הגדרות 213. בסימן זה -

 ״יום שהייה״ —

 1 . יום שבו שוהה כלי השייט בנמל שבו מסולקת האשפה למזבלה
 עירונית׳ לרבות יום ההגעה, אם כלי השייט הגיע לנמל או למעגן
 הסגור במשמרת הראשונה כמקובל בנמל ולרבות יום ההפלגה, אם
 כלי השייט הפליג מן המעגן הסגור או מן הנמל לאחר תחילתה של

 המשמרת הראשונה כמקובל בנמל;

 2. יום שבו שוהה כלי השייט במעגן הסגור בנמל אחר, למעט
 יום הגיעו למעגן הסגור ויום הפליגו ממנו!

 ״כלי שייט״ — למעט כלי שייט שתפוםתו 5 טונות או פחות׳ כלי שייט
 צבאי וספינת דייג:

 ״שירות״ - קבלת אשפה שהוצאה מכלי שייט על ידי איש צוותו במקום
 ובאופן שהורה מנהל הנמל לסילוקה.

 מתן השירות 214. מנהל נמל יתן את השירות -

 (1) במעגן הסגור - בכל יום מימי שהייתו של כלי השייט
 במעגן הסגור, למעט ימי מנוחה:

 (2) מחוץ למעגן הסגור בגמל שבו מסולקת האשפה למזבלה
 עירונית - בימי שבוע שהורה מנהל הנמל.

 215. (א) אגרת השירות תשולם למנהל בעד כל יום שהייה של כלי
 השייט במעגן הסגור ובעד כל יום שהייה של כלי השייט שבו ניתן שירות

 לפי תקנה 214 (2).

 (ב) הוזמן השירות מאת המנהל ביום הגיע כלי השייט למעגן
 הסגור או ביום הפליגו משם והשירות ניתן בפועל, רואים גם את היום

 האמור כיום שהייה לענין תשלום האגרה.

 אגרות שירות

 החלפת סימן ג׳
 בפרק שבעה עשר

 1 ס״ח תשכ״א, עמי 145.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמי 443.

 3 ק״ת תשל״א, עמי 306; תשל״ה, עמי 1156, 1253.
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 תחילה

 השם

 216. (א) בעד כל יופ שהייה של כלי השייט במעגן הסגור, בנמל שבו
 לא מסולקת האשפה למזבלה עירונית, או בעד כל יום שהייה של כלי
 השייט במעגן בו ניתן שידות לפי תקנה 214 (ב), למעט ימי מנוחה,

 תשולם אגרת השירות כלהלן:

 שיעורי אגרה

 שיעור האגרה
 .בלירות

215 
430 

55 
86 

120 
240 

18 
36 
77 

 תפוסת כלי השייט
 בטונות

 (א) בנמל שבו מסולקת האשפה למזבלה עירונית:

 (1) כלי שייט המיועדים בעיקר לנוסעים -
 עד 3,500

 מעל 3,500
 (2) כלי שייט אחרים:

 עד 1,000
 מעל 1,000

 (ב) בנמל אחר -
 (1) כלי שייט המיועדים בעיקר לנוסעים

 עד 500׳3
 מעל 3,500

 כלי שייט אחרים:
 עד 500

 מעל 500 עד 3,500
 מעל 3,500

(2) 

 (ב) הוראות תקנה זו לא יחולו על כלי שייט שניתן לו שירות
 באופן מתמיד בהצמדת ארבה מיוחדת.

 217. בעד כלי שייט מסוג כל שהוא השוהה על מבדוק צף תשולם אגרת
 השירות שנקבעה בתקנה 216 בתוספת של 25%.״

 אגרה לכלי שייט
 במבדוק צף

 2, תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן.

 3, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנמלים (תיקון מס׳ 5), תשל״ו—1975״.

ד י ע ק ב י 9 בנובמבר 1975) ג )  ה׳ בכסלו תשל״ו
 (חמ 75530) שר התחבורה
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1939 ,  פקודת הסמכויות בעניו היבוא, היצוא והמכס (המה)
חד ו א רשיון מי ל ת ל ו ר ו ח  צו בדבר יצוא ס

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו־4 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס
 (הגנה), 1939 !, אני מצווה לאמור:

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לצו יצוא חפשי, תשל״ה—1974 = (להלן - הצו העיקרי), אחרי הגדרת

 ״דולר״, במקום הגדרת ״ארצות השוק המשותף״ יבוא:

 ״״ארצות השוק המשותף״ - כל אחת מארצות אלה: אנגליה, איטליה,
 בלגיה, הולנד, דניה, לוקסמבורג, הרפובליקה הפדרלית גרמניה, צרפת

 ואירלנד.״

 בתוספת הראשונה לצו העיקרי

 טור ב׳
 תיאור הסחורות

 רסק ותרכיז עגבניות לארצות השוק
 המשותף״;

 כפפות — לארצות השוק המשותף״;

 גרביים, גרביים תחתיים, גרביים
 קצרים, גרביות, מגיגי גרביים ודו־
 מיהם, סרוגים או צנורים, בלתי
 אלסטיים ובלתי מגוממים — לאר־

 צות השוק המשותף.
 מלבושים עליונים ומוצרים אחרים
 סרוגים או צנורים, בלתי אלסטיים
 ובלתי מגוממים - לארצות השוק

 המשותף״.

 טור א׳
 פרט או פרק

 בתעריף המכס

 (1) פרט 20.01 — יימחק:

 (2) במקום פרט 20.02 יבוא:
 ״פרט 20.02

 (3) הפרטים 20.06׳ 20.07,
 9900—21.07׳ 9900—33.01—יימחקו;

 (4) אחרי פרק 36, במקום פרט
 42.03 יבוא: ״פרט 42.03

 (5) בפרטים 55.05 ו־55.06, בטור
 ב׳, אחרי ״למעט חוט תפירה״ יבוא
 ״לארצות אשר אינן ארצות השוק

 המשותף״;

 (6) אחרי פרט 60.01, במקום פרטים
 60.03 ו־60.05 יבוא:

 ״פרט 60.03

 פרט 60.05

 תיקון התוספת
 הראשונה

 1 ע״ר 1939, תוס׳ 1, עמ׳ 137.
 2 ק״ת תשלי׳ה, עמי 376, עמי 1030, 1661, 1838; ק״ת - שיעורי מק״ת תשל״ה, עמי 138אי, עמ׳ 628ה׳.
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 3, צו יצוא חפשי(תיקון מס׳ 4), תשל״ה-31975 - בטל. ביטול

ם ש ,  4, לצו זה ייקרא ״צו יצוא חפשי(תיקון מם׳ 6)׳ תשל״ו—1975״. י

ב ל ־ ר ם ב י י  ח׳ בכסלו תשל״ו(12 בנובמבר 1975) ח
 שר המסחר והתעש־ה

 3 ק״ת — שיעורי מק״ח תשל״ה, עמי 138א, עמ׳ 628ה.

 צו מתן רשיונות יבוא, 939 ו
ן רשיון יבוא כללי קו  תי

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו־5 לצו מתן רשיונות יבוא׳ A 1939 אני מתקן את
 רשיון יבוא כללי׳ תשל״ג-21973 (להלן - הרשיון)׳ כך:

 1, בסעיף 1 לרשיון, לאחר ההגדרה ״פרט מכם״ יביא: תיקון סעיף 1
 ״״אזור״ - כמשמעותו בתקנות־שעת־חירום (השטחים המוחזקים בידי
- ז ״ כ ש  צבא־הגנה לישראל - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)׳ ת

 1967 3.״

 2, אחרי סעיף 2ב לרשיון יווסף: הוספת סעיף 2ג

א 2ג. על אף האמור בסעיפים 2א ו־2ב, אסורים ביבוא לישראל׳ בידי י ב ר י  ׳איסו

ם תושב אזור׳ טובין שאין התר באזור להעברתם מישראל.״ י מ י י י 0 ז מ י ב ו  ט

> ,,1ד ח  3, תחילתו של תיקון זה מיום כ״ז בכסלו תשל״ו(1 בדצמבר 1975). ת

ן מס׳ 3)׳ תשל״ו—1975״. השט  4, לתיקון זה ייקרא ״רשיון יבוא כללי(תיקו

ד ל ד פ ו  כ״ו בחשון תשל״ו(31 באוקטובר 1975) ד
 >חמ 729005) מנהל המכס והבלו

 1 ע״ר 1939, תום׳ 2, עמי 1201; ק״ת תשי״ט, עמי 541.
 2 ק׳׳ת תשל׳״ג, עמי 574; תשל״ה, עמי 625.

 3 סייח תשכ״ח, עמי 20.
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מי  מדוד לשלטון מקו

 פקודת העיריות
ם י ת מ ק פ ס ת בדבר א פ צ ק עזר ל ו  ח

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

 תיקיו סעיף 1 1. בסעיף 1 לחוק העזר לצפת (אספקת מים), תשכ״ז—1967 2 (להלן — חוק העזר

 העיקרי), אחרי ההגדרה ״רשת פרטית״ יבוא:

יך — מספד המטרים המרובעים הכולל של כל שטחי הקומות של הבנין,  ״״שטח הבנ
 כולל שטח ההשלכה האפקית של הרצפות, מרפסות, גבליות, יציעים, חדרי מדרגות,
 בניני עזר, קומת מסד, עלית גג, מדרגות חוץ, מדרגות גן, מקמרות, סטיוים, קומת

 עמודים מפולשת, גשרים, עמודים ומעברים.״

ת 2. במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא: 3 ס י ת ת ה פ י ח  ה

 ״חוסמת
 האגרה בלירות

 1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(ג)(1)) —

 (1) לכל חיבור דשת פרטית של יחידת מגורים הנמצאת
 בבנין שבו שתי יחידות מגורים או יותר 750

 (2) לכל חיבור רשת פרטית של נכס או בנין —
 עד ״2 1800

 מעל ״2 לפי חשבון שהגיש המנהל.

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

 עד ״2 100

 מעל ״2 לסי חשבון שהגיש המנהל.

 3. אגדה בעד התר לשינויה או להסדתה של רשת פרטית
 (סעיף 3(ב)) 20

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

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

 2 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 327.1¡ ק״ת תשל״ג, ז!מ׳ 1379.
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 5. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ד(ג)):

 לנכס —

 לכל מ״ד של שטח הנכס לרבות השטח שעליו בנין 5

 ונוסף לזה —
 (1) בבנין המיועד למגורים, משרדים ועסקים,

 לכל מ״ר של שטח הבנין 16

יך המיועד לתעשיה — בתנאי של צריכה  (2) (א) בבנ
 של לא יותר מ־2.5 מ״ק מים ליממה לכל דונם של

 הנכס, לכל מ״ק של נפח הבנין 16

 (ב) כשהצריכה היומית עולה על הכמות
 האמורה לפי חוזה מיוחד.

 כשיש מיתקן מוכן כשאין מיתקן מוכן
 להתקנת מד־מים להתקנת מד־מינן

 6. אגרת מד־מים (סעיף 5(ד)): האגרה בלידות

 מד־־מים שקטרו —

 אינו עולה על ״ן 200 400

 עולה על ״\ ואינו עולה על ״1 250 500

650 400 \  עולה על ״1 ואינו עולה על ״\

9 0 0 5 5  עולה על ״i1 ואינו עולה על ״2 0

 עולה על ״2 לפי חשבון שהגיש המנהל.

 7. אגדת בדיקת מד־מים, כולל דמי פירוק, הובלה והתקנה
 מחדש (סעיף 5(ט)) 25

 8. אגרת מים (סעיף 6) —

 לפי תקנות המים (תעריפי מים ברשויות המקומיות),
, וכפי שתתוקנה מזמן לזמן.  תשל״ה—1975 3

 9. אגרות חידוש חיבור (סעיף 11 (ד)) 30״

, תשל״ו—1975״. ( ן ו ק י ת  3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לצפת (אספקת מים) (

ן נ ח מ י א ס ר ה  נתאשר. א
 כ״ח בחשון תשל״ו(2 בנובמבר 1975) ראש עירית צפת

 (חמ 8/7)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת העיריות
ם י ט ל ש ת ו ו ע ד ו ד בדבר מ ק עזר ללו ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 246, 250 ו־259 לפקודת העיריות י. מתקינה
 מועצת עירית לוד חוק עזר זה:

 הגירות 1. בחוק עזר זד. —

 ״העיריה״ — עידית לוד!

 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שהוא הסמיך בכתב!

 ״פרסום״ — הודעת דבר לרבים במסירת תכנו בכתב או בדפוס, או בדרך הדבקה או
 צביעה, חריטה, שידור או הקלטה או כיוצא באלה!

 ״מודעה״ — הודעה שפורסמה!

 ״שלט״ — מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע, או
 כל צירוף של אלה וכולל ארגז ראווה!

 ״הצגה״ — קביעת שלט במקום מגורים, במשרד או במקום עסק או בכל מקום אחר וכן
 הוצאת שלט לרשות הרבים, בין שהוא על עמוד ובין שהוא בתנועה!

 ״לוח מודעות״ — לוח מודעות שהקימה העיריה לשם הדבקת מודעות או מקום אחר
 שייחדה המועצה למטרה זו.

 מודעי, ושלט 2, (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט ולא ירשה לאחר לפרסם מודעה

 או להציג שלט בתחום העיריה, אלא לפי רשיון מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי
 הרשיון ואלא אם המודעה או השלט —י

 (1) כתובים עברית! או

 (2) כתובים בחלקם עברית ובחלקם לועזית והעברית תופסת לא פחות
 משני שלישים משטחם ואת חלקם העליון והאותיות העבריות גדולות

 מהאותיות הלועזיות.

 (ב) ראש העיריה דשאי —

־ ה ל  (1) להתנות הנאים ברשיון בעת נתינתו ולהוסיף על תנאים א
 (2) לסרב לתת רשיון וכן לבטל רשיון שניתן.

 (ג) לא יינתן רשיון אם יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט משום עבירה
 על הוראות חוק עזר זה או כל דין אחר.

 (ד) מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברשיון.

 (ה) כל מפרסם מודעה ימציא לראש העיריה, לפי דרישתו, חמישה עתקים
 ללא תשלום.

 (ו) מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח המודעות תהיה במידה ובצורה
 שנקבעו בתוספת הראשונה.

 (ז) תקפו של הרשיון להצגת שלט הוא עד תום שנת הכספים שבה ביתן.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
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ת י ר ג  3. (א) ראש העיריה יגבה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה. א

 (ב) אגרת מודעה ישלם מפרסם המודעה או מי שגרם לפרסומה.

 (ג) אגדת מודעה דרך הסרטה בקולנוע ישלם בעל הקולנוע או מנהלו.

 (ד) אגרת שלט ישלם מציג השלט או מי שגרם להצגתו.

 (ה) ראש העיריה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום האגרה, כולה או מקצתה.

 4. הוראות חוק עזר זה אינן חלות על — חי׳ייזז
 (1) מודעות ושלטים של הממשלה, של בתי המשפט או של העיריה!

 (2) מודעות המתפרסמות לפי התר על פי פקודת המתונות -:
 (3) שלט המוצג על דלת כניסה לדידה.

 5. לא יסיר אדם, לא יקרע, לא יפגום, לא ישבור, לא יטשטש, לא יקלקל ולא ילכלך שמירת מודעות
 מודעה, שלט או לוח מודעות.

 6. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות. מפגע דיני פרסוט
 לרבים. אסורות

 (ב) לא יפרסם אדם מודעה על ידי מתיחת סרט לרחבם של רחוב או מדרכה.

 (ג) לא יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מעל כלי טיס, כלי רכב או בעלי־חיים.
 (ד) לא יפרסם אדם מודעה כשהוא נושא לוח או סרט וכיוצא באלה.

 7. (א) לא יפרסם אדם מודעה אלא אם צויינו בה שמו ומענו של המפרסם ושל מסירת פרטים
 בעל בית הדפוס אשר בו הודפסה המודעה.

 (ב) לדרישת ראש העיריה חייב בעל בית הדפוס שבו הודפסה המודעה למסור
 את שמו ואת מענו של האדם שהזמין את הדפסת המודעה.

 8. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש מאת אדם שפרסם מודעה או שהציג שלט ללא סמכויות
י י י י י ע ש ה א  רשיון או בניגוד לתנאי הרשיון, להסיר את המודעה או את השלט. י

 (ב) לא מילא אדם אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף קטן (א), רשאי
 ראש העיריה להודות על הסרת המודעה או השלט או על הריסתם, ולגבות את הוצאות

 ההסרה או ההריסה מאותו אדם.

 (ג) ראה ראש העיריה שאין לדעת שמו ומענו של העבריין, דשאי הוא להורות
ב) ללא מסירת דרישה בכתב. )  לפי סעיף קטן

 9. (א), לא יפרסם אדם — חוץ מהעיריה — מודעה. על לוח המודעות, אלא לפי פרסום על
ת . ו ע י י ח מ ו  התר מיוחד מאת העיריה. י י

 (ב) העידיה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחר שנמסרו לה הטפסים
 ושולמה לה —

 (1) האגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה!

 (2) אגרה נוספת של 50 אגודות לכל טופס של המודעה.

 חוקי א״י, כרד בי, פרק קמ״ז, עמ׳ 1151.

 קובץ התקנות 3440, כ״ו בכסלו תשל״ו, 30.11.1975 597



 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס חמש מאות לידות, ואם
 היתד״ העבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה

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

 11. חוק עזר ללוד (מודעות ושלטים), תש״ך—1959 3 — בטל.

 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ללוד (מודעות ושלטים), תשל׳׳ו—1975״.

 תוספת דאשמה
» ־ ו  (סעיף 2(

 מידת המודעות המתפרסמות על יידי הדבקה בלוח המודעות:

 ״מודעה קטנה״ — כל מודעה שגודלה עד x 93 66 ס״מ י,

 ״מודעה גדולה״ — כל מודעה שגודלה עולה על x 93 66 ם״מ.

 תוספת שניה
 (סעיפים 3(א) ו־9(ב))

 1. מודעה המתפרסמת דרך הקרנה או הסרטה —

 (א) על בד קולנוע, לרבות כאשר מקרינים בו סרט, כל שבוע
 ממוצאי שבת עד יום שישי ועד בכלל, או חלק משבוע, לכל

 קולנוע או מקום כאמור —

 (1) בשקופיות, לכל שקופית

 (2) בסרט פרסום, לכל 10 מטר סרט או חלק מהם

 (ב) במתקן הקרנה קבוע שאינו משמש להקרנת סרטים,
 לכל חודש או חלק ממנו, לכל 0.25 מ״ר של שטח הקרנה

 (ג) במתקן הקרנה נייד שאינו משמש להקרנת סרטים, לכל
 ) חודש או חלק ממנו, לכל 0.25 מ״ר של שטח הקרנה

 2. מודעה המתפרסמת דרך הארה, צביעה, חריטה או כתיבה —
 לכל שבוע או לחלק משבוע, לכל 100 ס״מ מרובעים

 3. מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח המודעות או במקום אחר,
 לכל 3 ימים —

 מודעה גדולה

 מודעה קטנה

 3 ק׳׳ת תש״ך, עמ׳ 403; ק״ת תשכ״א, עמ׳ 1708.
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 שיעור האגרה
 בלירות
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 שיעור האגרה
 בלירות

 4. 'שלט — לכל מטר אורך או — אם הרוחב ארוך יותר — —
 לכל מטר רוחב או חלק ממטר, לשנה 6

 5. שלט המותקן מעל כל שטח בתחום העידיה מחוץ לשטח התפוס
 על ידי העסק, לכל מטר מרובע או חלק ממנו, לשנה 150

ץ י ב ו ק צ י י א ב  נתאשר. צ
 ז׳ בחשון תשל״ו(12 באוקטובר 1975) ראש עירית לוד

 (וומ 8/17)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לרעננה בדבר שחיטת עופות

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

, יבוא: החלפת התוספת  1. במקום התוספת לחוק עזר לרעננה (שחיטת עופות), תשי״ז—1957 2

 ״תוס»הנ
 (סעיף 16)

 שיעור אגרת שירותים
 לכל ראש באגורות

 בעד תרנגול(ת), פרגית או יונה 50

 בעד ברווז, בדבור או אווז 100

 בעד תרנגול הודו 150 יי

 בעד שחיטת לילה בשעות שבין 19.00 ועד 07.00 תשולם האגרה בתוספת של 50%;

 לקצב תינתן הנחה בשיעור של 20% מן האגרה המגיעה ממנו בעד שחיטת לילה.״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרעננה (שחיטת עופות) (תיקון), תשל״ו—1975״. השפ

ץ י ב ו פ ל ו ן ו י מ י נ  נתאשר. ב
 ז׳ בחשון תשל״ו(12 באוקטובר 1975) ראש המועצה המקומית רעננה

 (המ 8/23)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים

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

 2 ק״ת תשי״ז, עמ׳ 872; ק״ת תשל״ה, עמ׳ 904.
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 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 חוק עזר לירכא בדבר מס עסקים

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

 עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לירכא (מס עסקים מקומי), תשכ״ה—1965 3 (להלן
 חוק העזר העיקרי), יבוא:

 החלפת התוספת

 "תוספת
 שיעורי המס לשנה

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

 חגות למכירת —
 אריגים, בדים וטקסטיל 100
 בשר 100
 דגים י 50
 חומוס עם פולים 40
 חלב או מוצרי חלב 50
 חמרים וכלי בנין 80

 ירקות ופירות —
 בסיטונות 200
 בקמעונות 30
 כלי חרסינה 80
 כלי זכוכית 80
 כלי מטבח 80
 לחם 30

 מכלת —
 בסיטונות 500

 בקמעונות שמספר הלקוחות —
 עד 100 י 40
 יותר מ־100 עד 200 60

 יותר מ־200 100
 מכשירי חשמל ומקלטים 150
 ממתקים 50

 משקאות משכרים —
 בסיטונות 300

 בקמעונות —
 לשתיה במקום 100
 לשתיה מחוץ למקום 60

 אוטו משא שמשקלו הכולל בטונות —
 עד 3 60

 למעלה מ־3 עד 5 100
 למעלה מ־5 עד 7 200
 למעלה מ־7 עד 10 250
 למעלה מ־10 280
 אטליז 90

 אספקת גז לבישול וחימום, לפי מספר לקו־
 חות, לכל 100 לקוחות או חלק מהם 50

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

 ביית בד —
 בעל ריחיים אחד 100
 בעל 2 ריחיים 200
 בית דפוס 190
 בית מרקחת 200
 בית קולנוע 250

 בית קפה •—
 בלי בר 100
 עם בר 150
 עם מכשיר טלוויזיה, תוספת 25

 בית ספר לנהיגה 500
 בנאי 60

 בנק או סניף של בנק 2500
 גלנטריה 80

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 עייר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1436, עמ׳ 115; ם״ח תשכ״ז, עמי 2¡ תשל״ד, עמ׳ 144.

3 ק״ת תשכ״ה, עמ׳ 1543.  י
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 ממבנה 100
 מסגריה —

 עם מכונות מונעות בכוח חשמלי 150
 ללא מכונות המונעות בכוח חשמלי 120
 מספרה 60

 מערבל בטון להשכרה 100
 מפעל הפיס, סוכן או סוכנות 40
 מצבעה 70
 מרצף 80
 מתפרה 80
 מתקן נעליים 20

 מתקן שעונים 100
 נגר —

 לדלתות וחלונות 120
 לרהיטים 200
 לתיקונים 100
 נפח 50

 סוכנות למכירת מכונות כביסה, מקררים
 ומקלטים 500

 סוסים או בהמות עבודה אחרות לכל ראש
 שמעל לרביעי 4

 סיד, כיבוי ומכירה 300
 סייד 70
 סנדלר 50
 סתת 70

 עורך דין 200
 פחם עץ — מכירה 50
 פרה — לכל ראש שמעל ל ־2 5
 צאן — לכל ראש שמעל ל־2 1

 צבע 80
 צורף 100
 צלם 100

 קבלו -
 לבנין 500

 לכבישים 1000
 ליציקה ותיקון גגות 300
 לעבודות אחרות 500
 רופא כללי 300
 רופא שיניים או מרפא שיניים 200
 רופא וטרינרי 200
 רפד 50
 רתך 80

 שירות אוטובוסים המקיים תחנה להעלאת
 נוסעים בתחום המועצה 2000

 שען 50
 שרברב 50

 תחנת דלק בכביש בין עירוני 750
 תחנת דלק אחרת 400
 תיקון אופניים והשכרתם 50
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 נעליים —
 בסיטונות 200
 בקמעונות 80

 נפט —
 בסיטונות 150
 בקמעונות 80
 סיגריות 60
 ספרים ומכשירי כתיבה 60
 עופות 50
 פלאפל 50
 צעצועים 40

 רהיטים לפי שטח החנות במ״ר —
 עד 25 60
 למעלה מ־25 80

 שמנים ומוצריהם —
 בסיטונות 500
 בקמעונות 75
 תבואות, תערובת 70
 תיקון מכשירי חשמל 80

 חשמל — ייצור או אספקה 1000
 חשמלאי 100
 חרש נחושת 100
 טחינת קמח 100
 טייח 80
 טפסן 80

 טרקטור 200
 כל בו 100

 לול שמספר המטילות בו —
 מ־5 עד 50 30
 מ־ 51 עזי 100 70

 101 או יותר 100
 מאפיה 100
 מגהצה 60

 מהנדס או אדריכל 200
 מונית 200
 מוסך 200
 מזנון 60

 מסעדה 180
 מחצבה, המעסיקה פועלים שכירים —

 עד 2 200
 מ־3 עד 5 750

 מ־6 עד 10 1.000
 מ־11 עד 15 2000
 מ־16 עד 20 3000
 מ־ 21 עד 30 4000
 31 או יותר 5000
 מכונאי 100

 מלון או פנסיון שבו —
 עד 3 חדרים 100
 למעלה מ ־3 חדרים 200
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המם בלירות

2000 
3000 
4000 
5000 

 5000״

 מ־11 עד 15
 מ ־16 עד 20
 מ־21 עד 30
 31 או יותר

 מפעל לבטון מוכן

 תעשיה — מפעל או בית חרושת שבו עוב
 דים שכירים כולל מנהלים ופועלים

 שמספרם —
 עד 2 200
 מ־3 עד 5 250

 מ־6 עד 10 1500

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

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יהולו על תשלום המס לשנת 1975/76
 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום ששולם לפי
 חוק העזר העיקרי בעד שנת 1975/76 ייחשב כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק

 עזר זה.

 תחילה

 הוראות מעבר

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירכא (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ו—1975״

ל א מ י ר ל ן ע י ס ו  ח
 ראש המועצה המקומית ירכא

 נתאשר.
 ז׳ בחשון תשל״ו(12 באוקטובר 1975)

 (ח« 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 המחיר 128 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושליכ




