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 מדור לשלטון מקומי

 חוק עזר לכפר קרע (מס עסקים מקומי)(תיקון), תשל״ו—1976 .



 פקודת עובדי הציבור (שינוי תארים), 1940

ה ק ו ס ע ת ת ה ו ר י ל ש ה נ ל מ ו ש ר א י ת ו נ ר שי ב ד ה ב ע ד ו  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת עובדי הציבור (שינוי תארים), 1940 ! (להלן -
י מודיע לאמור:  הפקודה), שהועברה אלי2, אנ

הל ים״ יבוא ״מנ  תיקין התוספת 1, בתוספת לפקודה, בטור אי, מתחת לתואר ״מנהל השירותים הרפואי

׳ יבוא ״המנהל הכללי של שירות התעסוקה״.  שירות התעסוקה״, ולצדו בטור ב

- ו ״ ל ש  השם 2. להודעה זו ייקרא ״הודעה בדבר שינוי תארו של מנהל שירות התעסוקה, ת
."1976 

ק ר ב י ן ח צ (14 במרס 1976) י ו  י״ב באדר ב׳ תשל״
) ראש הממשלה ל 8 4 9  ני״י 4

 1 עייר 1940, תוס׳ 1, עמי 40.
פ תשי״א, עמ׳ 534. ״ י 2 

9 ו 7 6 - ו ״ ל ש  חוק מס יבוא שירותים, ת

ק ו ח ע ה ו צ י ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו־22 לחוק מס יבוא שירותים, תשל״ו—1976 י, אני
ן תקנות אלה:  מתקי

 1. (א) סוחר מוסמך ימלא בעת גביית המם טופס גביית מס שירותים (להלן —
 טופס גביה) שקבע המנהל.

 (ב) בטופס הגביה יפורטו לפחות פרטים אלה:

;  שם הסוחר המוסמך וסניפו

 שם החייב במס ומספר זהותו או רישומו:

 סכום הקצבת המטבע במטבע חוץ!

 סכום הקצבת המטבע בלירות ישראליות!

 סכום המם!

 האםמכתה של אגף מטבע חוץ שלפיה ניתנה הקצבת המטבע או מספר
ן! י  המסמך של הסוחר המוסמך להקצבת המטבע, לפי הענ

 הסעיף התקציבי לדיווח לאגף מטבע חוץ.

 (ג) טופס הגביה ימולא לפחות בשלושה עתקים, שאחד מהם יישמר אצל הסוחר
 המוסמך, אחד יומצא לחייב במם ואחד יישלח למנהל.

 (ד) טפסי הגביה ימוספרו במספר רץ! הסוחר המוסמך יסמן את המספד הרץ של

 טופס הגביה על גבי המסמך להקצבת המטבע.

 1 ס״ח תשל״ו, עמי 111.
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 מועד ואופן
 להעברת המס

 לאוצר

 העברת עתקי
 מסמכים למנהל

 אישור על תשלום
 מס בשל נסיעה

 להו״ל

 ניהול חשבון
 חו״ז

 גביית הפרשי מס

 תחילה

 2. (א) סוחר מוסמך יעביר את המס שגבה לחשבון האוצר בבנק ישראל כפי שיודה
 המנהל.

 (ב) מס שגבה סוחר מוסמך בימים א׳, ב׳ ו־ג׳ של כל שבוע יועבר כאמור ביום
/ ה׳ ו־ו׳ של כל שבוע יועבר כאמור  ו׳ של אוחו שבוע! מם שגבה סוחר מוסמך בימים ד

 ביום ב׳ של השבוע שלאחריו.

 (ג) בהודעת הזיכוי להעברת המס יציין הסוחר המוסמך את המועדים שבהם
 נגבה המם.

 3. (א) סוחר מוסמך ימציא למנהל במועד העברת המס לבנק ישראל העתק מהודעת
 הזיכוי שלפיה הועבר המס, ויצרף להודעת הזיכוי את עתקי טפסי הגביה המתאימים.

 (ב) טפסי הגביה יועברו למנהל בצרורות של 50 לכל היותר בצירוף סרט סיכום
 לכל צרור.

 4. הוקצב מטבע לנסיעה לחוץ לארץ, יטביע הסוחר המוסמך על גבי טופס ״אישור
 תשלום או פטור מס נסיעות חוץ״ חותמת שיש בה אישור לתשלום המס, לסכומו ולתאריך
 התשלום או אישור שההקצבה פטורה מהמס, ויצרף אל הטופס את העותק של טופס

 הגביה המיועד לחייב במס.

ר מם ייעשה על ידי הסוחר המוסמך שהקציב את המטבע. ז ח  5. (א) ה

 (ב) החזר מם עקב ביטול נסיעה לחוץ לארץ ייעשה לאחר שהוצג לסוחר המוסמך
 אישור מאת חברת התעופה או הספנות אשד הנפיקה את כרטיס הנסיעה שהוא בוטל
 כליל! אישור החברה יישמר בידי הסוחר המוסמך! את דבר החזר המם יציין הסוחר

 המוסמך על גבי טופס ״אישור תשלום או פטור מס נסיעות״.

 (ג) החזר מס בשל שירות מיובא אחר שבוטלה רכישתו או הופחת מחירו ייעשה
 על פי אישור המפקח על מטבע חוץ או מי שהוא הסמיך.

 (ד) החזר מם ייעשה לפי ההוראות בתקנות אלה לגבי גביית מס, בשינויים
 המחוייבים! המס שהוחזר יקוזז מהמס שמעביד הסוחר המוסמך לחשבון האוצר בבנק

 ישראל.

 6. סוחר מוסמך ינהל כרטיס חשבון חו״ז ובו ירשום מם שגבה והמספר הסידורי
 של טופס הגביה, מם שהחזיר והמספר הסידורי של טופס החזר המס, ומם שהעביר לאוצר

 בציון האסמכתה.

 7. השתמש שר האוצר בסמכותו לפי סעיף 8(ב) לחוק לענין שירות שבשל רכישתו
 הוקצב מטבע לנסיעה לוזרךלארץ, יהא רשאי כל סוחר מוסמך לגבות את הפרש המס

 אף אם המטבע הוקצב שלא על ידיו.

 8. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק.

 9. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס יבוא שירותים, תשל״ו—1976״.

• י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י
 שר האוצר

 כ״ג באדר א׳ תשל״ו(24 בפברואר 1976)
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1 9 5 5 -  חוק השיפוס הצגאי, תשט״ ו

י ת ע מ ש מ ן ה י ד ת ה ל ו ח ו ת י נ ת לע ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 136 (ב)(3) ו־559 לחוק השיפוט הצבאי, תשט״ו—1955 1,
 ובהתייעצות עם שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:

׳ לתקנות התעבורה, תשכ״א-1961 =, המטילה ב ־ ׳ ו  תקגו״לענין 1, כל תקנה מהתקנות שבחלקים א
ן עבירה צבאית לענין תחולת  סעיף 136 (ב)(0 על אדם חובה או איסור נקבעת בזה כתקנה שעבירה עליה כדי

ף 1.36 (ב)(3) לחוק.  הדין המשמעתי כאמור בסעי

31 במרס 1976). ) ו ״ ׳ תשל  תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״ ט באדר כ

ן תחולת הדין המש־ עת תקנות לעני קבי )  השם 3, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות השיפוט הצבאי
. -1976״ ו  מעתי), תשל״

ס ר ן פ ו ע מ (15 באוקטובר 1976) ש ו ׳ בחשון תשל״  י
ר הבטהון  (ח« 731403) ש

 1 סייח תשט״ו, עמי 171; תשלי׳ב, עמי 120; תשל״ה, ענ!׳ 198.
 2 ק״ת תשכ״א, עמי 1425; תש״ל, עמי 699.

 חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות

1 9 5 6 - ז ״ ט ש  למילוות, ח

ה ס נ כ ס ה מ ר מ ו ט ר פ ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א)(2) ר5(ג) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס
 הכנסה וערבות למילוות, תשט״ז—1956 / אני מצווה לאמור:

 הגדרות 1. בצו זה — י

ך — כסף שהופקד בתכנית בסכום כולל שלא יעלה על 18,000 לירות ואשר עברו ו פקד  ״
 שלוש שנים לפחות, לגבי הפקדות במסלול א׳ של התכנית — מיום הפקדת השיעור

 הראשון, ולגבי הפקדונות במסלול ב׳ של התכנית — מיום כל הפקדה!

ות החסכון המצויינות להלן, אשד תנאיהן נקבעו בתקנות י  ״תכנית״ — כל אחת מתכנ
ת חסכון 18,000), תשל״ו—1976 2 : י נ (תכ ן ו  עידוד החסכ

 (1) תכנית חסכון של בנק לאומי לישראל בע״מ הידועה בשם ״חי כח 18,000״ !

ית חסכון של בנק אגוד לישראל בע״מ הידועה בשם ״חי כח 18,000״  (2) תכנ

 (3) תכנית חסכון של בנק ערבי ישראלי בע״מ הידועה בשם ״חי כח 18,000״«

 (4) תכנית חסכון של בנק קופת עם בע״מ הידועה בשם ״חי כח 18,000״ !

 1 ס״ח תשט״ז, עמ׳ 52; תשל״ה, עמ׳ 166.
 2 ק״ת תשל״ו, עמי 1258.
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 (5) תכנית חסכון של בנק בדקלים דיסקונט בע״מ הידועה בשם ״חי יתרון
 18,000״ !

 (6) תכנית חסכון של בנק דיסקונט לישראל בע״מ הידועה בשם ״חי יתרון

 18,000״ ן

 (7) תכנית חסכון של בנק הפועלים בע״מ הידועה בשם ״מטמון 18,000״!

 (8) תכנית חסכון של בנק אמריקאי ישראלי בע״מ הידועה בשם ״מטמון 18,000״!

 (9) תכנית חסכון של בנק קונטיננטל בע״מ הידועה בשם ״מטמון 18,000״!
 (10) תכנית חסכון של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע״מ הידועה בשם

 ״עוז 18,000״«

 (11) תכנית חסכון של בנק המזרחי המאוחד בע״מ הידועה בשם ״צמד 18,000״ !

 (12) תכנית חסכון של בנק למלאכה בע״מ הידועה בשם ״עוגן 18,000״!

 (13) תכנית חסכון של בנק אוצר החייל בע״מ הידועה בשם ״אוצר 18,000״!

ד 18,000״ !  (14) תכנית חסכון של בנק הדואר הידועה בשם ״עתי

 (15) תכנית חסכון של ״מסד״ חברה הדדית להלוואות וחסכונות בע״מ הידועה
 בשם ״רצון 18,000״ !

 (16) תכנית חסכון של קופת אשראי וחסכון פ״ת אגודה הדדית בע״מ הידועה
 בשם ״מצבור 18,000״«

 (17) תכנית חסכון של קופת העובד הלאומי לאשראי וחסכון בנתניה, אגודה
 שיתופית בע״מ הידועה בשם ״חרוץ 18,000״ !

 (18) תכנית חסכון של קופת מלוה וחסכון של 0אג״י אגודה שיתופית בע״מ
 הידועה בשם ״עושר 18,000״«

 (19) תכנית חסכון של קופת מלוה וחסכון של פאג״י בחיפה, אגודה שיתופית
 בע״מ הידועה בשם ״דורון 18,000״ !

 (20) תכנית חסכון של קופת עליה אגודה שיתופית לאשראי וחסכון בע״מ
 הידועה בשם ״בטחון 18,000״ !

 (21) תכנית חסכון של ״יהב״ קופת עובדי המדינה בע״מ הידועה בשם ״יהב
 18,000״.

 2. הריבית, המענק והפרשי ההצמדה המשתלמים על פקדון יהיו פטורים ממם הכנסה.
 פטור ממם

ם  3. לצו זה ייקרא ״צו עידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 8), תשל״ו—1976״. ד,ש

ץ י ב ו נ י ב ע ד ש ו ה  כ״ט באדר ב׳ תשל״ו(31 במרס 1976) י
) שר האוצר 7 2 6 5 0 מ ו י ) 
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7 95 ן - ז  חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תער״ ו

ה י נ ל ב ח ע ו ק י ר פ ב ד ו ב  צ

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

 1, בצו זה -

 ״השר״ - שר השיכון?

ו יה״ - כל פעולה להקמתו של בנין, הנחת יסודותיו, לרבות חפירות לצורך בנית, א  ״בנ
 הגדלת שטחו של בנין;

ן, טיט, ברזל, עץ או כל חומר ך - כל מבנה בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטו י נ ב  ״
 אחר, לרבות כל חלק של מבנה כאמור!

 ״הועדה״ - הועדה שהוקמה לפי סעיף 5, לרבות ועדת משנה שהיא הקימה!

ועד לצרכי בטחון; ו מי ועד לצרכי בטחון״ - בנין שלפחות 90% משטח רצפותי ן המי י  ״בנ

ועד לצרכי תעשיה! ועד לצרכי תעשיה״ - בנין שלפחות 90% משטח רצפותיו מי ן המי י  ״בנ

ועד לצרכי חקלאות. ו מי ן שלפחות 90% משטח רצפותי י י חקלאות״ - בנ ועד לצדכ ן המי י  ״בנ

ועד לצרכי מגורים, לא ימסור תחילת ו מי נ  2, (א) לא יתחיל אדם בבניה של בנין שאי
ע ולא יפעל כקבלן בתחילת בנייתו, אלא לפי היתר לכך מאת הועדה. צו  בנייתו לבי

(א) לא יחולו על בניה של בנין המיועד לצרכי בטחון,  (ב) הוראות סעיף קטן
, גן ילדים, בית ספר יסודי, בית ספר של חטיבת ביניים או ן  תעשיה, חקלאות, מרכזת טלפו

 בית ספר על יסודי שהם בפיקוחו של משרד החינוך והתרבות ומרפאות.

- ה ״ כ ש ו ניתן היתר לפי חוק התכנון והבניה, ת  ,?. הוראות צו זה יחולו גם על בנין שלגבי
 1965 2 (להלן - חוק התכנון והבניה).

 4, בניה של מבנים שאינם למגורים שהופסקה ולא הותר להמשיך בה לפי צו הפיקוח
ן  על מצרכים ושירותים (פיקוח על הבניה), תשל״ה-1975 3 (להלן - צו תשל״ה), אי

 להמשיך בה לאחר תחילתו של צו זה אלא לפי היתר לכך מאת הועדה.

 5. (א) מוקמת בזה ועדה המורכבת מהמנהלים הכלליים של משרדי השיכון, העבודה,
ן  הפנים, המסחר והתעשיה, הממונה על התקציבים במשרד האוצר ויושב ראש מרכז השלטו

 המקומי בישראל.

ן חבריה ועדת משנה אחת או יותר בהרכב  (ב) הועדה תהיה רשאית להקים מבי
 של לפחות שני חברים ולאצול לה סמכויותיה, כולן או מקצתן.

ן יכהן כיושב ראש הועדה.  (ג) המנהל הכללי של משרד השיכו

 הגדרות

 איסור התחלת
 בניה שלא לצרבי

 מגורים

 איסור הבניה גם
 כשניתן היתר

 לפי חוק התכנון
 והבניה

 איס1ר המשך
 בניה שהופסקה

 ועדת היתרים

 1 ס״ח תשי״ח, עמי 24; תשל״ג, עמי 26.
 2 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 307.

 3 ק״ת תשל״ה, עמי 1271.
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 (ד) נתגלעו חילוקי דעות בין חברי הועדה בישיבה שלא השתתפו כה כל חבריה
ון והחלטה בפני מליאת הועדה, אם אחד מחברי ושא לדי  והיו הדעות שקולות, יובא הנ

 הועדה ביקש זאת.

, בקשה להיתר ן ש להגיש בכתב לועדה לפי המען: משרד השיכו  6, (א) בקשה להיתר לפי סעיף 2 י
 הקריה, תל״אביב.

 (ב) הועדה רשאית להתיר בניה אם נתבקשה לכך מאת מי שניתן לו היתר לפי חוק
ף 7, י לעשות כן לאור השיקולים שבסעי  התכנון והבניה או ביוזמתה היא, אם לדעתה ראו

 והיא רשאית להתנות היתר בתנאים או לכלול בו תנאים או לסרב לתת היתר.

י שהזמינה את מי שניתן לו היתר  (ג) לא תסרב הועדה לתת היתד לפי סעיף 2 לפנ
. ו תי ו  לפי חוק התכנון והבניה ונתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענ

 (ד) הועדה תודיע במכתב רשום למבקש את החלטתה.

 7, בבואה להחליט על מתן היתר או סירוב לתיתו כאמור בסעיף 6 תבסס הועדה את שיקולי הועדה
 החלטתה על שיקול משיקולים אלה:

 (1) חיוניות הבניה או חיוניות יעודו של הבנין לתועלת הציבור והמשק:

וד או החמרים במשק;  (2) מצב כוח האדם, הצי

 (3) מידת השימוש בבניה מתועשת;

 (4) שיעור מימון הבניה במטבע חוץ.

. שמירת דיניט ן  8, הוראות צו זה באות להוסיף על כל די

 9, צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על בניה), תשל״ה-5ד19 י - בטל. ביטול

ב בניסן תחילה ותחולת ״ ד י 1 באפריל 1976) ותחולתו ע ) ו ״ ל ש ׳ בניסן ת  10, תחילתו של צו זה מיום א
(31 במרס 1977).  תשל״ז

. השם -1976״ ו ו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על בניה), תשל״ צ  .11. לצו זה ייקרא ״

ר פ ו ם ע ה ר ב ס 1976) א ר מ ב 2 4 ) ו ״ ל ש ת ׳ ב ר ד א ב ב ״  כ
 (תמ 741137) שר השיכון
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ו 9 5 8 - ח ״ י ש  חוק המת השכר, ה

ת ו ע ד ו ת ה ר י ס מ י ו ש י ס א י ט ר כ ם ב י ט ר ר פ ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני מתקין ״ח-1958!  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 19א ו־31 לחוק הגנת השכר, תשי
 תקנות אלה:

ד ימסור לקופת גמל הפרטים כלהלן לגבי עובדו בהודעה בחתימת ידו שתישלח  1. מעבי
 בדואר רשום:

: ן י  (1) השם המלא של המעביד, צורת ההתארגנות או מספר הזהות, לפי הענ

 (2) מען המעביד:

 (3) שם פרטי ושם משפחה של העובד:

 (4) מען העובד!

 (5) מספר זהות של העובד:

 (6) תאריך תחילת העבודה וסיומה;

 (7) מספד ימי העבודה בתקופת הדו״ח;

 (8) סוג מקצועי או הדרגה של העובד!

 (9) שעות העבודה של העובד;

 (10) שכר העבודה ששולם בתקופת העבודה:

 (11) סכום חלקו של המעביד בתשלום לקופת הגמל;

 (12) סכום חלקו של העובד בתשלום לקופת הגמל.

 2. קופת הגמל תכלול בכרטיס האישי לכל עובד המבוטח בה את הפרטים שמסר המעביד
 כאמור בתקנה 1 .

 3, (א) קופת גמל תודיע על פיגור בתשלום ועל תקופת הפיגור במכתב בדואר רשום
. דו  לעובד; העתק מן ההודעה תשלח הקופה בדואר רשום למעבי

 (ב) ההודעה לפי תקנת משנה (א) תביא לידיעת העובד והמעביד כי זכויותיו של
ד לא ישולם תוך ששה חודשים  העובד בקופת הגמל עלולות להפגע באם החוב של המעבי

ל  4, אישור למשלוח בדואר רשום עם העתק מההודעה, יראו אותם כהוכחה לכאורה ע
.  מסירת ההודעה לנמען

1 באפריל 1976). ) ו ״ ל ש ׳ בניסן ת  5. תחילתן של תקנות אלה ביום א

. ״ 1 9 7 6 - ו ״ ל ש  6, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת השכר (פרטים ומסירת הודעות), ת

 פרטיט שעל
 מעביד למסור

 פרטים בכרטיס
 אישי

 דרכי מסירת
 הודעות ופרטים

 הוכתה על מסירה

 חתילה

 השט

ם ע ר ה ב ש  מ
 שר העבודה

21 במרס 1976) ) ו ״ ״ט באדר ב׳ תשל  י
 (חמ 752000)
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ן 9 6 8 - ח ״ כ ש  חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], ת

ה ד ו ב ע ה ב ע י ג י פ נ ח מפ ו ט י ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 160 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 תשכ״ח—1968 אני מתקין תקנות אלה:

) תיקון התוספת ה ד ו ב ע  1. בתוספת הראשונה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה ב
 הראשונה

 תשי״ד—21954 —

 (1) בסעיף סיכון 041, במקום ״1.0״ יבוא ״1.3״ !

 (2) בסעיף סיכון 383, במקום ״1.3״ יבוא ״1.9״ ו
ך יבוא ״התקנת אנטנות י נ  (3) בסעיף סיכון 410, אחרי ״וחשמלאות ב

זיה״! י  טלו

 (4) בסעיף סיכון 613, המלים ״(כולל גז)״ — יימחקו ו

s ניות״ יבוא ״הולכת נוסעים״  (5) בסעיף סיכון 721, אחדי ״מכו

 (6) אחרי סעיף סיכון 722 יבוא:
 ״723 תעבורה בכבישים על ידי מכוניות — הובלת מטענים מכל סוג

 שהוא, לרבות חלוקת סחורות 3.5״ !

א: בו  (7) אחרי סעיף סיכון 732 י

 ״733 מחקר ימי מכל סוג 2.9״ !

 ״734 צלילה ימית מכל סוג, לרבות ארכיאולוגיה ימית 3.9״ !

 (8) בסעיף סיכון 771, אחדי ״תחנות סיכה״ יבוא ״וכן מכונים לבדיקת
 כשירות רכב ורישויו, למעט מפעלים העוסקים גם בתיקון רכב״!

א: בו  (9) במקום סעיף סיכון 853 י

 ״853 שירותי שמירה ואבטחה, כולל שירותי אבטחה ניידים המופעלים
 כעסק נפרד ושלא סווגו בסעיף סיכון 852 או 854 2.9״ ;

 (10) אחרי סעיף סיכון 853 יבוא:

 ״854 שירותי חקירה המופעלים כעסק נפרד 2.1״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום א׳ בניסן תשל״ו (1 באפריל 1976). ׳ תחילי,

י פגיעה בעבודה) (תיקון השם  3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפנ
 מס׳ 4), תשל״ו—1976״.

ם ע ר , ב 25במרס 1976) משד ) ו ״ ׳ תשל ב ר ד א ב ג ״  כ
י שר העבודה  ( 7 5 0 3 4 מ  ח )  

 1 ס״ח תשכ״ח, עמ׳ 108.
 2 ק״ת תשי״ד, עמי 650; תשל״ה, עמי 1276; 1660.
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 חוק הסיס, 1927

ס נ ת ק ו ר י ב ר ע ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 28ב ד31 לחוק הטיס, 1927 י, ובאישור ועדת הכלכלה
 של הכנסת, אני מצווח לאמור:

 תיקי! סעיף 6 1. בסעיף 6 לצו הטיס (עבירות קנם), תשל״ב—1973 -, במקום ״כ״ט באדר ב׳

 תשל״ו (31 במרס 1976)״ יבוא ״י״ב בניסן תשל״ז (31 במרס 1977)״.

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו הטיס (עבירות קנס) (תיקון מס׳ 2), תשל״ו—976!״,

(29 במרס 1976)  כ״ז באדר ב׳ תשל״ו
 (1זמ 755215)

 1 חוקי א״י, כרך גי, עמי 2551; ס״ח תש״י, עמי 73; תשק״׳ב, עמי 148.
 2 ק״ת תשל״ד, עמי 377; תשל״ה, עמי 1237.

י ב ק ע ד י  ג
 שר התחבורה

מי ן מקו  מדוד לטלטו

 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 945ו

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

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות 1ל, וסעיף 3 לפקודת
ה: נה המועצה המקומית כפר קרע חוק עזר ז , מתקי  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1. במקום התוספת לחוק עזר לכפר קרע (מס עסקים מקומי), תשי״ט—1959 3 (להלן —
א: בו  חוק העזר העיקרי), י

 החלפת התוספת

ת פ ס ו ת  ״

 בתוספת זו ״מסחר בסיטונות״ — הפעולה הכללית של קניה בצורה ובכמויות חשובות,
 החסנה כדי להבטיח הספקה ומסירה שנית למעבדים תעשיתיים, לצרכנים מקצועיים,

 לסוחרים קמעוניים, למעט הספקה לצרכנים עצמאיים.

ה נ ש ס ל מ ר ה ו ע  שי
 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

350 

150 
350 

 בולדוזר
 ביטוח —

 סוכן או סוכנות
 סניף של חברה

100 
150 

2000 

 אטליז —
 בלי מקרר
 עם מקרר
 אספקת חשמל

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ע״ר 1945 תוס׳ 1, עמי 115; ס״ח תשכ״ז, עמי 2; תשל״ו, עמי 144.

 3 ק״ת חשי״ט, עמי 1691; תשל״ד, עמ׳ 855.
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 מוצרי חשמל 225
 מקלטים 250
 ספרים או מכשירי כתיבה 120
 צעצועים 150
 רהיטים 150
 חשמלאי 100
 טייח 120
 טפסן 100

 טרקטור —
 עד 40 כוחות סוס 200
 למעלה מ־40 כוחות סוס 250
 ייצור בלוקים 500
 ייצור תריסים 350
 כיבוי סיד 150

 לול שמספר המטילות. בו —
 עד 10 20
 מ־11 עד.30 50

 מ־31 עד 50 100
 למעלה מ־50 150
 מאפיה או תנור 120
 מגהצר׳ 100
 מהנדס בנין או אדריכל מתכנן 450
 מודד 250
 מוסך לתיקון מכונות וסיכה 400
 מוסך לתיקון תקרים 250
 מזנון 100
 מכבסה 100
 מכונאי 150
 ממתקים — תעשיה או מכירה 150
 מסגר 150

 מסגריה —
 בלתי ממונעת 200
 ממונעת 450

 מסעדה —
 לכל מטר מרובע שטח 10
 עם מכשיר טלויזיה, תוספת של 35

 מערבל בטון 150
 מרצפות — מכירה בסיטונות 300
 משרד עורך דין 500

 מתפרה — יצור חולצות וכדומה 3500
 נגר 250

 זגריה
 מכנית 500
 בלתי מכנית 300
 נפח 90

 נפט — מכירה 100
 סוחר בהמות 150
 סוכן למכירת דודי שמש 500

 סוכנות למכירת מכונות כביסה, מקררים, מקלטים
 וציוד דומה 500
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 בית קפה —
 בלי טלויזיה 125
 עם טלויזיה 180
 בית מרקחת 320
 בנאי 180

 בנק או סניף בנק 3000
 גידול בקר — לכל ראש שגילו שנה אחת או יותר 15

 גידול צאן —
 לכל כבשה חולבת 8
 לכל עז חולבת 5

 דוכן למכירת פלאפל 75
 הובלה —

 בחמורים, לכל ראש 10
 בסוסים, לכל ראש 15
 בפרדים, לכל ראש 15
 עם עגלה — תוספת של 10

—  הובלת משא י
 בטנדרים, לכל טנדר —

 עד 750 ק״ג י 125
 למעלה מ־750 ק׳׳ג 160
 .במכוניות בנזין• ודיזל בלי הובר 200
 במכוניות דיזל עם הובר 350
 :במכוניות דיזל או בנזין עם רשיון חקלאי 150

 הובלת נוסעים —
 במונית בנזין 200
 במונית דיזל 300
 במכונית משא דיזל 200
 במכונית משא בנזין 125
 בטנדר דיזל 110

 חייט —
 לפי אופנה אירופית ! 100׳

 לפי אופנה ערבית 70
 חנות למכירת —

 אריגים 180
 גלנטריה 100
 חומרי בנין 250
 חומרים וכלים חקלאיים 150

 ירקות או פירות —
 בסיטונות 400
 בקמעונות 150
 כלי זכוכית 90
 כלי חרסינה 90

 כלי מטבח 120
 מכולת —

 בסיטונות 350
 בקמעונות — שמספר לקוחותיה —

 עד 100 120
 מ־101 עד 200 200
 מ־201 עד 300 250
 מ־301 עד 400 300
 למעלה מ־400 350
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 רופא 400
 רופא וטרינרי 300
 ריסוס גידולים חקלאיים 100
 רצף 170
 שימורים — תעשייה 500
 שען 80

 שרברב 120
 שירות אוטובוסים — המקיים תהנה להעלאת

 נוסעים בתחום המועצה 3000
 תחנת דלק 2000
 תיקון מכשירי חשמל 100״

 סייד 120

 סנדלר —
 תיקונים 70

 הזמנת נעלים 150
 עם מכונות, תוספת של 50

ר 150 פ  ס

 פחח 80
 פחם — תעשיה או מכירה 90

 צבן 150
 קבלן או קבלן משנה 1000
 קולנוע 500
 קיוסק 75

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

 הוראות מעבי 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס בשנת 1975/76 והוא

 ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות; אולם כל סכום ששולם על פי חוק
ת 1975/76, ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.  העזר העיקרי בעד שנ

. —1976״ ו ), תשל״ ן מס עסקים מקומי)(תיקו  השם 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר קרע(

ה נ מ א ת ע ן ס ח ד מ ח ו  נתאשר. מ
5 בפברואר 1976) ראש המועצה המקומית כפר קרע ) ו ״  ד׳ באדר א׳ תשל

 (חמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

׳ תשל״ו, 31.3,1976  קונץ התקנות 3503, כ״ט באדר נ

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושליס
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 המחיר 96 אגורות


