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 חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א-1961
רת מגורים ל די ם ניכוי מן השווי ש ו כ ת ס ע י ב  ק

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7א(ג) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א—1961/
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור:

ה! 1. בתקנה 1 לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (קביעת סכום ניכוי מן השווי של דירת ותקנ קי  תי

 מגורים), תשל״ה—1975 -, במקום ״120,000 לירות״ יבוא ״200,000 לירות״.

 תחילי• 2. תחילתן של תקנות אלה בשנת המס 1976.

 זמם 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (קביעת סכום ניכוי מן
 השווי של דירת מגורים)(תיקון), תשל״ו—1976״,

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י״ז באייר תשל״ו(17 במאי1976) י
) שר האוצר 2 4 ד ד 7 1 a 0 4 ) 

 1 סייח תשכ״א, עמי 00(; תשל״ד, עמ׳ 69.
 2 ק״ח ת־דל״ה, עכ׳ 1624.

 חוק הריבית (שמוי שיעורים), תשל״ג-1972
 צו בדבר שינוי שיעור הריבית

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק הריבית (שינוי שיעורים), תשל״ג—1972 ב
 לאחר התייעצות עם שר המשפטים, שר המסהר והתעשיה, שר העבודה ושר החקלאות,

 לפי העניו, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. שיעור הריבית לענין הוראות החיקוקימ המפורטים להלן יהיה 22% לשנה:

;  (1) סעיף 178 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח—1968 ב

;  (2) סעיפים 169(2) ו־224 לפקודת החברות 3

 (3) סעיף 21 לחוק עידוד התעשיה (מסים), תשכ״ט—1969 * ;

 (4) סעיפים 63 ו־84 לפקודת פשיטת רגל, 51936, וסעיפים 20 ו־21 לתוספת
 השניה לפקודה;

;  (5) סעיפימ 34, 53 ו־54 לפקודת השותפויות (נוסח חדש], תשל״ה—1975 6

 1 ס״ח תשל־׳ג, עמ־ 12.
 2 סייח תשכ׳׳ח, עמי 108.

 3 הדקי א״י, כיד אי, פרק כ״ב, עמי 155.
 4 סייח תשכ״ס, עמי 232.

 5 עייר 1936, תוס׳ 7. עמי 21.
 6 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 28, עמ׳ 549.
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 (6) תקנה 7 לתקנות־שעת־הירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958* ;

 (7) סעיף 11א לחוק בול בטחון, תשי״ז—81956 ;

 (8) סעיף 10 לחוק החברה לישראל גע״מ, תשכ״ט—1969«;

; 1  (9) סעיף 160ב לפקודת המכס 0

; 1  (10) סעיפים 21א ו־28 לחוק מם עזבון, תש״ט—11949

 (11) סעיף 15 למעט לענין הקטנת הריבית וסעיף 16 לפקודת המשקאות
; 1  המשכרים (ייצור ומכירה) 2

 (12) סעיפים 28 ו־75ב לחוק לעידוד השקעות הון, תשי״ט—31959! ;

 (13) סעיף 42 לחוק עידוד התעשיה (מסים), תשכ״ט—969! 4! ;

 (14) סעיף 58 לפקודת השטרות 15.

1 — פסקאות תיקון וביטול  2. (א) בסעיף 1 לצו הריבית (שינוי שיעורים), תשל״ג—1972 0
ת י ב י י ' י י . צ ת ו ל ט ב - ( 9 ) ־  (3)-(7) ו

 (ב) בטלים:

; 1  צו הריבית (שינוי שיעורים) (מס׳ 2), תשל״ג—1973 7

; 1  צו הריבית (שינוי שיעורים)(מס׳ 3), תשל״ג—1973 8

 צו הריבית (שינוי שיעורים)(מס׳ 4), תשל״ג—191973;

. 3  צו הריבית (שינוי שיעורים)(מס׳ 5), תשל״ג—1973 0

 3. הוראות צו זה יחולו על ריבית המשתלמת בשל התקופה החל מיום החמישה עשר החללה
 לאתר פרסומו.

ם  4. לצו זה ייקרא ״צו הריבית (שינוי שיעורים), תשלי׳ו—1976״. ד,ש

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י
 שר האוצר

 ו׳ באייר תשל״ו(6 במאי 1976)
 >חמ 72443)

 ד ס״ח תשל״ו, עמ• 48.
 8 ס״ה תשי״ז, עפ׳ 11.

 9 ם״ה תשכ״ם, עכ׳ 149.
 10 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ׳ 39.

 11 ס״ח תש״ש, עמ׳ 187.
 12 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמי 74.

 13 ס״ח תשיי׳ם, עמי 234.
 14 סייח תשכ״ט, עמי 232.

 15 דינ־ מדינה ישראל, נוסח חדש 2, עמי 12.
 16 ק״ת תשל־׳ג, עמי 1263.
 17 ק״ת חשל״ג, עמ׳ 1264.
 18 ק״ת תשל״ג, עפ׳ 1656.
 19 ק״ת תשל״ג, עמי 1656.
 20 ק׳׳ת תשל״ג, עמי 1657.
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 חוק המועצה לייצור ולשיהק של ירקות, חשי״ט-1959

 כללים לגידול תפותי־אדמה בעונת סתיו 1976

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות,
, מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן — המועצה), כללים  תשי״ט—1959 ג

 אלה:

 1. בכללים אלה —

 ״עונה״ — תקופה לגידול תפוחי־אדמה;

 ״סתיו 1976״ — התקופה שבין ה׳ באב תשל״ו (1 באוגוסט 1976) לבין ז׳ בחשון תשל״ז
 (31 באוקטובר 1976);

 ״לגדל״ — לזרוע, לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הקשורה בגידול תפוחי־אדמה.

 2. המכסה הכללית לגידול תפוחי־אדמה בעונת סתיו 1976, בכל שטחי הארץ, היא
 26,000 דונם.

 3. המועצה רשאית לפצל את עונת סתיו 1976 לעונות משנה.

 מכסות גידול

 עונות מש:ה

ת 4. אלה העקרונות לפיהם ייקבעו המכסות האישיות: ע י ב ק ת י י נ י י ק  ע

 מכסות אישיות
 (1) למבקש לגדל תפוחי־אדמה בעונת סתיו 1976 תיקבע מכסת גידול

 בהתאם למכסה שהוא מבקש;

 (2) עלה סך המכסות המבוקשות לגידול תפוחי־אדמה בעונת סתיו 1976
 על המכסה הכללית, תופחת המכסה האישית של כל מגדל באופן יחסי

 להפרש שבין המכסה הכללית לבין סך כל המכסות המבוקשות;

 (3) עודף המכסה הכללית של תפוחי־אדמה ׳בעונת סתיו 1976, שהוכח
 למועצה כי הוקצה במכסות אישיות בעונת סתיו 1976 אך לא בוצע, יוקצה

 למגדלים שיבקשו זאת, בשיעור יחסי לבקשותיהם.

 השם 5. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול תפוחי־
 אדמה בעונת סתיו 1976), תשל״ו—1976״.

ר י א מ ־ ן ם ב ה ר ב  א
 יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

ן ז ו ן א ר ה  א
 שר החקלאות

 ממלא מקום שר המסחר והתעשיה

 נ תאשר.
 י״ג באייר תשל״ו(13 במאי 1976)

 (הנ־ 739901)

ן ז ו ן א ר ה  א
 שר החקלאות

 1 ס״ת תשי״ט, עמי 222; תשכ״ב, עמ׳ 31.
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ן מקומי ו ס ל ס  מדוד ל
 פקודת העיריות

ת ו ב ו ח ת ר ל י ל ר ס ב ד ו ב פ י ־ ב י ב א ־ ל ת ק עזר ל ו  ח

, מתקינה מועצת עירית תל־ 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות
 אביב־יפו חוק עזר זה:

, יבוא: החלפת!״!וספת  1. במקום התוספת לחוק עזר לתל־אביב־יפו(סלילת רחובות), תשל״ו—1975 2

 ״הוספת

 1. היטל סלילת כבישים (סעיפים 5 ו־6):

 א. לכל מטר מרובע משטח הקרקע (כולל שטח
 הקרקע עליו עומד הבנין)

 ב. לכל מטר מרובע משטח הבנין

 ג. לכל מטר מעוקב מנפח הבביז

 2. אגרת היתר (סעיף 8)

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו(סלילת רחובות) (תיקון), תשל׳יו— השם
 1976״.

ט ה , ל ד מ ל  נתאשר. ש
 י״ב באייר תשל״ו(12 במאי 1976) ראש עירית תל־אביב־יפו

 (חמ 8/3)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 8, עמי 197.
 2 ק׳׳ת תשל״ו, עמי 10.

 האגרה בלירות

7 

15 

5 

 50״

 פקודת העיריות
 חוק עזר לחיפה בדבר ניקוי חצרות, כניסות לבתים וגינות

, מתקינה מועצת עירית 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות
 חיפה חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לחיפה (ניקוי חצרות, כניסות לבתים וגינות), תשי״ב— החלפת התוספת .
 21952, יבוא:

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
 2 ק״ת תשיי׳ב, עכ׳ 663; ק״ת תשל״ה, עמ׳ 1281.
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 ״תוספת

 שיעור האגרה בלירות לשנה

 בבנין ישן בבנין חדש

 1. בנינים המשמשים למגורים — המחזיק הבעל המה1יק הבעל
 לכל חדר, למעט הדרי שירות,

 חדרי כניסה ומרפסות 23.50 11.50 23.50 23.50

 2. בנינים אחרים —
 לכל שטח של 20 מטר מרובע או

 חלק מהם 23.50 11.50 23.50 23.50״

 תחילי׳ 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום א׳ בניסן תשל״ו (1 באפריל 1976).

ס 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה (ניקוי חצרות, כניסות לבתים וגינות) ש  ה

 (תיקון)(מס׳ 2), תשל״ו—1976״.

ם צ י י ו ל ח ו ר  נתאשר. י
 ד׳ בניסן תשל״ו(4 באפריל 1976) ראש עירית חיפה

 (חמ 1.8/39

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת העיריות
 חוק עזר לחיפה בדבר פתיחת עסקים וסגירתם

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

, במקום  1. בסעיף 3ב לחוק עזר לחיפה (פתיחת עסקים וסגירתם), תש״ט—1949 2
 ״10״ יבוא ״15״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה (פתיחת עסקים וסגירתם) (תיקון), תשל״ו—
 1976״.

ם צ י י ז ל ח ו ר  נתאשר. י
 י״ב באייר תשל״ו(12 במאי 1976) ראש עירית חיפה

 (חמ 9/10)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ׳ 197.
 2 ק״ת תשייט, עמ־ 199; תשל״ה, עצ׳ 1347.
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 פקודת העיריות
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקימ), 1945

 חוק עזר לבני־ברק בדבר מס עסקים

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

 1. בסעיף 2(א) לחוק עזר לבני־ברק (מם עסקים עירוני), תשי״ז—31957 (להלן— תיקח סעיף 2(א)
 חוק העזר העיקרי), במקום ״5000 לירות״ יבוא ״10,000 לירות״.

. החלפת התוספת א ו  2. במקום התוספת הראשונה לחוק העזר העיקרי ע
 הראשונה

 ״תוספת ראשונה
 שיעורי מס לשנה

 חלק א׳ — חנויוה

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

 סוג א׳ ב׳ ג׳

 בלירות

 חנות ששטחה —
 עד 12 מ״ר 50 75 100
 מעל 12 מ״ר עד 25 מ״ר 75 150 300
 מעל 25 מ״ר עד 50 מ״ר 120 220 400
 מעל 50 מ״ר לכל מ״ר נוסף 5 7 10

 מס׳ סד׳ תיאור העסק הסוג
 מס׳ סד׳ תיאור העסק הסוג

 1 אופניים או אופנועים ב 13 הלבשת גברים, גברות וילדים ג
 2 אופטיקה או מכשירים אופטיים ג 14 וילונות ודקורציה ב

 3 אספקה חקלאית ב 15 זכוכית וכלי זכוכית וחרסינה
 ,4 אופנה ג 16 חמרי ניקוי וחיטוי ב
 5 אטליז עופות ב 17 חמרי בנין ג
 6 אטליז בשר בקר ועופות ג 18 חלקי חילוף למכוניות ג
 7 ארנקים ומוצרי עור ג 19 ירקות ב
 8 בדים ג 20 טפטים ג
 9 בגדים משומשים א 21 חזיות וחגורות ב
 10 גזוז וקיוסקים א 22 חוטי תפירה וצמר לסריגה ב
 11 גומי ומוצרי עור ג 23 כלי בית ומטבח ג
 12 דגים ב 24 כלי נגינה ג

 J דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 8, עמ׳ 197.
 2 ד׳׳ר 1945, תוס׳ 1, עמ׳ 115; ס׳׳ח תשי״ז, עמ׳ 2; תשל״ד, עמי 144.

 3 ק״ת תסי׳׳ז, עצי׳ 1160; ק״ת תשב״1, עמי 1822.

 הובץ התקנות 3537, ח׳ בסידן תשל״ו, 6.6.1976 1763



 מס׳ סד׳ היאור העסק הסוג מס, סד׳ תיאר־ העסק הסוג

 25 כלי מטה ונוצות ג 43 פרחים ושתילים ב
 26 כובעים ומגבעות ב 44 פירות יבשים וגרעינים ב
 27 מזכרות, מתנות ועתיקות ג 45 צלם, צרכי צילום ג
 28 מכלת בלי רשיון למשקאות משכרים א 46 צמיגים חדשים, משומשים ג
 29 מכלת עם רשיון למשקאות משכרים ב 47 צרכי חשמל נ
 30 משקאות משכרים בקמעונות ב 48 קונדיטוריה, חנות ג
 31 ממתקים ב 49 קפה, תה ותבלינים ב
 32 מכונות כתיבה וחישוב ג 50 רהיטים ג
 33 מיטות ועגלות ילדים ג 51 שטיחים ג
 34 מכשירי כתיבה וצעצועים ג 52 שענים, מכירה או תיקון ב
 35 מסעדות ג 53 שמלות לכלות, תפירה או השכרה ג
 36 מעדניות ג 54 שקים חדשים ומשומשים ב
 37 מנורות ונברשות ג 55 תמונות ומסגרות וזגגות ב
 38 נעליים ג 56 תשמישי קדושה ב
 39 ספורט ג 57 תריסים ג
 40 ספרים ב 58 תמרוקים ג
 41 פורמאיקה ג 59 תכשיטים, כלי כסף וזהב ג
 42 פאות נכריות ג 60 חנות אחרת שלא פורטה לעיל ג

ת ו ת ותעשי ו כ א ל  חלק כ׳ — מ

ק זה — ל ח  ב

ת ו ב ר ה סחורה, ל ת ו א חס ל ה או תעשיה בי כ א ל רה פירושו — מ ל שם סחו  (א) כ
ה על ידי תעשיין, אומן, בעל מקצוע, ר ב ח סוק א נה או עי קו תה, תי  ייצורה, הכנ

; ל ע ו ה או פ כ א ל  בעל מ

; ם י ל ע ב ת ה ו ב ר  (ב) ״מועסק״ או ״מועסקים״ — ל

: ן מ ק ל ד ם יהיה כ רטי ם המפו ד מן העסקי ח ס בעד כל א מ ם ה  (ג) סכו

 הפס בלירות

 1) לגבי עסקים שאינם משתמשים בכוח מיכני —
 אם מספר המועסקים אחד 200
 לכל מועסק נוסף 100

 2) לגבי עסקים המשתמשים בכוח מיכני —
 אם מספר המועסקים —

 אחד 250
 שניים 300
 שלושה 350
 ארבעה 400
 חמישה 500
 ששה 600
 לכל מועסק נוסף עד 20 מועסקים 150
 לכל מועסק נוסף מ־21 עד 40 מועסקים 175
 לכל מועסק נוסף מ־41 מועסקים ומעלה 200
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 נז0׳ סד׳ תיאור העסק מס• סד׳ תיאור העסק

 1. אריגים 51. מברשות, מטאטאים
 2. אבקת אפיה 52. מוזאיקה
 3. אטריות 53. מדרגות

 4. אבקות כימיות 54. מטוויה לאריגה, סריגה
 5. ארנקים 55. מטליות שונים
 6. אסבסט 56. מכונות קירור

 7. אספלט 57. מלט ומוצרי מלט
 8. אריזת מזון 58. מצרכי מזון שונים

 9, בגדים לגברים, נשים וילדים 59. מצות או קמח מצות
 10. בדים 60. מרגרינה ומוצרי שמן

 11. ברזנטים 61. מכונות או חלקים
 12. ביסקויטים, ופלים 62. מוצרי בקליט

 13. בשר. מעושן 63. מוצרי פלסטיקה -
 14. בושם 64. מתכת ומוצרי מתכת

 15. בלוקים או לבנים ממלט 65. מצברים
 16. בתי דפוס, אופסט 66. מוצרי הלבשה שונים
 17. גרביים 67. מוצרי טקסטיל שונים

 18. גלידה או מוצרים מוקפאים אחרים 68. מוצרי עור שונים
 19. גביעים מנייר 69. מוצרי בניה שדנים

 20. גנרטורים 70. מוצרי עץ שונים
 21. גומי, ניילון, פלסטיק 71. משאבות
 22. גלבון 72. נברשות

 23. דגים מעושנים או שימורי דגים 73. נעליים
 24. הדפסה על בדים, נילון ופלסטיק 74. נקניק ומוצרי בשר

 25. הלבשה ותפירה 75. נרות
 26. וילונות או בדי רשת אחרים 76. נייר ומוצרי נייר

 27. חגורות, חזיות או מחוכים • 77. סריגה
 28. חומץ 78. סבון

 29. חלב או מוצרי חלב אחרים 79. סוללות
 30. חלבה 80. פאות נכריות

 31. חרדל 82. פודינג
 32. חבלים, חוטי קשירה 83. צבעים

 33. המרי ניקוי 84. צביעה — כל הסוגים
 34. חרטות 85. צמר גפן

 35. חוטי מתכת 86. צרכי חשמל
 36. חוטי ברזל או נחושת 87. צרכי אינסטלציה

 37. טליתות 88. צעצועים
 38. טריקו, ג׳רסי או שרמז 89. קופסאות

 39. טבק או סיגריות 90. קרמיקה או מוצרי קרמיקה
 40. טלפונים וחלקיהם 91. קרטון ומוצרי קרטון

 41. יציקה 92. רעפים
 42. כפפות 93. שיש

 43. כפתורים 94. שמיכות ומזרונים
 44. כלי אלומיניום או מוצרי אלומיניום 95. שערות

 45. כריכיה 96. שלטים או שלטי פרסום
 46. כלי בית חשמליים 97. שוקולד או ממתקים

 47. כימיקאלים שונים או מוצרים כימיים 98. תיקים
 48. לבנים, פירמות, חלוקים, כותנות 99. תריסים

 49. ליטוגרפיה 100. תבלינים
 50. מטפחות או ממחטות
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 חלק גי — עסקים שדנים

 מסי סד׳ תיאיר העסק המס ביירות

 29 משרד להנהלת חשבונות וייעוץ למס
 הכנסה, לכל מועסק 400
 30 משרד רואה חשבון, לכל מועסק 400
 31 משרד לפרסומים 500

 32 מגרש חניה — חניון לכלי רכב,
 לכל מ״ר 1.50

 33 מודד ושמאי מוםמך 1000
 34 מקררים חשמליים, מכונות כביסה,

 טלוויזיות ומערכות סטריאו 1500
 35 מחסן עצים 1000
 36 מחסן ברזל — לכל 50 מ״ר 150
 37 מעבדות מכל הסוגים — לכל מועסק 250

 38 מכלת בסיטונות 3000
 39 מאפיות —

 עד 5 מועסקים 1000
 6 עד 10 2500
 11 עד 20 5000
 מעל 20 7500
 40 מספרה לגברים, לכל מועסק 100
 41 מספרה לנשים ומכון ליופי, לכל מועסק 300

 42 מכבסה —
 עפ ניקוי במקום 500
 בלי ניקוי במקום 150
 43 מוניות — משרד 500
 שירות עירוני, לכל מכונית 150
 שירות ביו עירוני, לכל מכונית 200

 44 ממגורות 10000
 45 מסוף מכולות 10000
 46 מהנדסים, אדריכלים 1000
 לכל מועסק נוסף 500
 47 מחסנים סגורים, לכל 50 מ״ר 250
 מחסנים פתוחים, לכל 50 מ״ר 150

 48 מחלקים —
 מזון 200
 חלב, נפט, קרח 100

 49 משרדים לחברות ממקומות אחרים 1000
 50 בתי־מלאכה, מרפדיה, סנדלריה, פחחות,

 נגריה, חייטים שעובדים לבד 200
 51 עורכי־דין 1000
 לכל מועסק נוסף 500
 52 סיד לכיבוי 500
 53 ספריה להשאלה 100
 54 סוכנות לעתונים 500

 55 סוכנות רכב —
 משרד ראשי 10000
 סוכנות משנה 5000

 56 ערבול בטון, מפעל 10000
 57 רופאים, מרפא שיניים 750

 מם׳ סד׳ תיאור העסק המס בלירות

 1 אוטובוסים המקיימים שירות עירוני
 או בין עירוני 10000

 2 אמבולנס פרטי, לכל מכונה 300
 3 אמרגן 250

 4 אולם לשמחות —
 עד 200 מ״ר 00(*
 לכל 100 מ׳יר נוספים 1000

 5 בנקים —
 עד 5 מועסקים 3500
 עד 10 מועסקים 7000

 מעל 10 מועסקים 10000
 6 בתי מלון, לכל מיטה 50

 7 בית־ספר לנהיגה —
 לכל מכונית 400
 לכל אופנוע 200

 8 בית הבראה, פנסיון ובתי אבות פרטיים —
 לכל מיטה 75

 9 בית קירור —
 עד 200 מ״ר 2500
 עד 500 מ״ר 5000

 מעל 500 מ״ר 10000
 10 בתי־םפר פרטיים, כל הסוגים 300

 11 בית מרקחת 2000
 12 ביטוח —

 משרד ראשי 3000
 סוכן עם משרד 500
 סוכן בלי משרד 300

 13 בית קולנוע —
 עד 400 מקומות 1500
 עד 600 מקומות 2500
 מעל 600 מקומות 5000
 14 גרוטאות, ברזל, המרי בנין משומשים 500
 15 השכרת מכוניות, לכל מכונית ש5

 16 הגרלות — פיס, טוטו, לוטו —
 בחנויות 100
 בכיתנימ 60

 17 זיפות גגות, לכל מועסק 300
 18 חברות שמירה, לכל מועסק 100
 19 חברות לנקיון, לכל מועסק 100

 20 טרקטור, לכל כלי 1000
 21 טחנת קמח 10000

 22 טבק, סיגריות בסיטונות 600
 23 יהלומים, לכל מועסק 200

 24 ירקות ופירות בסיטונות 5000
 25 משרד קבלה להספקת גז והזמנות 2000'
 26 משרד נסיעות ומכירת כרטיסים 1000
 27 משרד לתיווך בתים ומגרשים 750
 28 משרד לשכפול ולתרגומים 250
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 תיאור העסק המס בלירות תיאור העסק המס ביירות

 מעל 100,000 עד 250,000 2500
 מעל 250,000 עד 500,000 «)50

 מעל 500,000 10000
 61 תחנות דלק, בנזין, סולר או נפט —

 לכל משאבה 1200
 תוספת לסיכה 1000

 62 שופרסל, סופרמרקט, כל בו
 למצרכי מזון 10000
 63 משקאות משכרים בסיטונות 1000״

 58 קבלנים לבתים למכירה, לכל הדר 75
 59 קבלני משנה לבניה, לקידוח, לסיוד,
 לטיח, להקמת שלדי בנין, לצבעות,
 לאינסטלציה סניטרית או חשמלית, לרי

 צוף, לגינון או לכל עבודה אחרת 1000
 60 חברות קבלניות ממקומות אחרים המבצ
 עים עבודות בתחום העיריה לשנה

 בלירות לפי מחזור —
 עד 100,000 1000

 3. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום א׳ בניסן תשל״ו (1 באפריל 1976). תחילה

 4. על אף האמור בסעיף 3 לחוק העזר העיקרי, ישולם המס לפי חוק עזר זה בעד הוראות מעבי
 שנת 1976/77 תוך שלושים יום מיום פרסומו ברשומות; אולם כל סכום ששולם על
 חשבון המם לשנת 1976/77 לפי חוק העזר העיקרי, יראו אותו כאילו שולם על חשבון

 המס לפי חוק עזר זה. *

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבני־ברק (מכ| עסקים עירוני) (תיקון), תשל״ו— השם
 1976״.

ב י ל ט ו ל ג א ר ש  י
 ראש עירית בני־ברק

 נתאשר.
 ד׳ בניסן תשל״ו(4 באפריל 1976)

 (המ 3/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת העיריות
ה ר י מ ת ש ר ן ס ר ה ב ד נה ב ק עזר לדימו ו  ח

, וסעיף 3 לחוק 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ר252 לפקודת העיריות
 הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ״א—61^21, מתקינה מועצת עירית דימונה

 חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״העיריה״ — עירית דימונה;

 ״רשות״ — רשות השמירה שהוקמה לפי סעיף 2.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדשי8, עמ׳ 197.
 2 סייח תשכ״א, עמי 169; תשל״ו, עמי 88.
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 רשות ישמיי״ 2. בתחום שיפוטה של העירית תוקם רשות.

 מינוי הישות 3. העיריה תמנה את הרשות מבין תושבי תחום שיפוטה של העיריה שהם בעלי

 זכות בחירה לעיריה.

 הרכב הישות 4. מספר חברי הרשות יהיה שלושה.

 5. העירית תודיע לתושבי תחום שיפוטה בדרך שתיראה לה על מינוי הרשות, הרכבה
 וכל שינוי בהרכבה.

 6. הסדרת חובת השמירה לפי חוק עזר זה תהיה בהתאם להוראות הרשות.

 7. הרשות תערוך רשימה של תושבי תהום שיפוטה החייבים בשמירה.

 8. הרשות תקבע את סידורי השמירה ואת היום ואת השעות שבהם חייב תושב
 הרשום ברשימה (להלן — השומר) לצאת לשמירה.

 9. השומר חייב למלא אחרי הקביעה כאמור בסעיף 8.

 10. הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה, יוצגו בתחום העיריה, במשרד
 העיריה ובכל מקום ציבורי אחר שתורה הרשות,

 11. על אף האמור בסעיף 10, רשאית הרשות למסור לכל שומר העתק מהרשימה
 ומהסידור לשמירה במקום להציגם כאמור באותו סעיף.

 12. שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה, חייב למלא אחרי הוראות הממונה על השמידה
 בכל ענין הנוגע.לשמירה בעיריה.

 13. העובר על הוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 1,500 לירות, ואם הורשע כבר על
 עבירה כאמור — מאסר שלושה חדשים או קבס 3,000 לירות.

 14. חוק עזר לדימונה (הסדרת השמירה), תשכי׳ה—1965 3 — בטל.

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדימונה (הסדרת השמידה), תשל״ו—1976״.

 הודעה על מינוי

 הובת השמירה

 רשימת החייבים
 בשמירה

 קביעת מועדי
 השמירה

 הובת השוכר

 הצגת הרשימה

 מסירת העתק

 חובת הציות
 לרשות

 ביטול

ו ד ר ן ל ו מ ר  ע
 ראש עידית דימונה

 נתאשר.
 יי׳ב באייר תשל״ו(12 במאי 1976)

 (חמ 8/94)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 3 ק״ת תשכ״ה, עמ׳ 2522.
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 הטלת אגרת ביוב

 השם

 פקודת העיריות
 תוק הרשויות המקומיות (גיוג), ונשכ״ג-1962

 חוק עזר לרמלה בדבר אגרת ביוב
, וסעיפים 37, 38 ו־39 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות
, מתקינה מועצת עירית רמלה חוק  לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2

 עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״העירית״ — עירית רמלה;
 ״ראש העירית״ — לרבות מי שהסמיכו ראש העיריה בכתב לענין הוראות חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן;

 ״מחזיק״ — המחזיק בפועל בנכס המחובר לרשת הביוב של העיריה.

 2. מחזיק ישלם אגרת ביוב בשיעור שנקבע בתוספת.

 משלוח הודעה 3 ראש העיריה ישלח הודעה-לחייב המפרטת את סכום האגרה הנדרש;.
 לחייב

 4. אגרת הביוב תשולם יחד עם אגרת המים המשתלמת לפי חוק עזר לרמלה (אספקת תשלום האגרה
 מים), תשכ״ז—1966 3.

א מסירת הודעה י ו ה י ל א ם ש ך א י ה ד י ם נמסרה ל ׳ א ן ל ד  5. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כ
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה
 בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים
 לאחרונה: אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה
 ההודעה _ במקום נראה לעין באחד המקומות האמורים או פורסמה בשני עתונים יומיים

 הנפוצים בתחום העיריה, שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.

 6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמלה(אגרת ביוב), תשל״ו—1976״.

 תוספת
 (סעיף 2)

 י שיעור אגרת הביוב לכל מטר מעוקב של מים הנצרכים, למעט
 מים לגינון, חקלאות ובניה _ באגורות
 למגורים, מוסדות ומשרדים 20
 למפעלים, מלאכה, תעשיה 30

א ר י צ ח ו ב • א ן ר ה  א
 ראש עירית רמלה

 נתאשר.
 ד׳ בניסן תשל״ו(4 באפריל 1976)

 (חמ 8/18)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, גוסח הדש 8, עמ׳ 197.
 2 עייר 1945, תוס׳ 1, עמי 115; סייח תשכ״ז, עמי 2; תשל״ד, עמי 144.

 1 ק׳׳ת תשכ״ז, עמי 176; תשל׳׳ו, עמי 319.
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 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 חוק עזר לאעבלץ בדבר מס עסקים

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות1
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 21945, מתקינה המועצה המקומית אעבלין חוק עזר זה:

 החלפת התוספת 1. במקום התוספת לחוק עזר לאעבלין (מס עסקים מקומי), תשכי׳ד—1964 3 (להלן —
 חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״תוספת

 שיעורי המס לשנה

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 בטנדר, לבל טנדר 50
ר 8  בחמורים, לכל המו

 בסוסים או פרדים, לכל ראש 20
 עם עגלה הרתומה —

 לחמור 30
ס 40  לסו
 לפרד 40
 באופנועים׳ לכל אופנוע 20
 באופניים, לכל אופניים 10
 חייט 30

 חנות למכירת —
 אבנים 80
 בגדים 50
 ביצים 20

 דברי חשמל 250
 דגים 60
 חלב או לשיווקו 60

ץ 200  ח מדי בנ
 צרכי חקלאות וזרעים 40
 ירקות 40
 פירות 40
 פחם 24

 רהיטים 150
 מכולת —

נות 120  בסיטו
ות — נ  בקמעו

 בלי מכירת משקאות 60
 עם מכירת משקאות 100
 טחנת קמח 120
 טחנת גרעינים 100

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 אספקת חשמל 3500
 אספקת מים 3500

 אטליז —
 עם מקרר 120
 בלי מקרר 80

ות או סניף 120 כנ  כיסוח, משרד, סו
 בית כד 120

 בית מלאכה —
 לבלוקים 500
 לתרסינה 60

 בית קפה —
 בלי טלוויזיה 100
 עם טלוויזיה 150

 בגאי 80
 בנק, או אגודה לאשראי, קופה או כל מוסד

ה משרד או סניף בנקאי 2500 ח  פיננסי א
 גז, אספקה לבישול או לחימום 500

 גידול בקר, לכל ראש —
 גזע הולנדי 20
 בזע ערבי 10
 ןיבל 4

 גידול צאן, לכל ראש 2
 גידול עזים, לכל ראש 2

 גידול חזירים, לכל ראש מעל גיל יניקה 20
 דודי שמש — אספקה והתקנה 100

 הובלה —
נית — ניות משא, לכל מכו  במכו

ות 80 נ  עד 3 טו
נות 140  למעלה "מ־3 טו

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

 3 קית תשכ״ד, עמ׳ 791; תשל״ג, עמ׳ 1770.
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 תיאור המלאכה או העסק הפס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 סייד 60

 סנדלר 30

 ספד 30

ן ליופי _50  סלו

 עודך דין 200

 צבע 30

 קבלן 200

 קולנוע . 150

 קיוסק —

 לממכר גזוז 16

 לממכר ממתקים 16

ת וכסאות 30  קליעת מחצלו

 קצב 30

 רופא 200

 רופא וטרינרי 120

 רתך 40

 שירות אוטובוסים המקיים תהנה להעלאת
 נוסעים בתחום המועצה 3500

ה נפט או מוכר נפט 40  תחנ

 הובלת בשר שחוט, לבל ראש 2״

 טייח 30

 טרקטורים, לכל טרקטור 100

בלת נוסעים —  כלי רכב להו
נית 50 יות ג׳יפ, לכל מכו נ  במכו

 במוניות, לכל מונית 120

 מרכיב פרסות 20

 מאפיר, 60

 מגהצה 50

 מכבסה 50

 מהנדס 200

 מכונאי 100

 מסגר 50

 מסערה —
 בלי טלוויזיה 80

 עם טלוויזיה 140

ללות 30  מילוי סו

נית ריסוס — השכרה 60  מכו

 מחצבה 200

ות נ רת חשבו ות או בקו נ  משרד להנהלת חשבו

 או ייעוץ בעניני מס הכנסה 100

 נגריה 250

 2. תחילתו של חוק עזר זה מיום א׳ בניסן תשל״ו (1 באפריל 1976). תחילה

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המס הוראות מעבר
 לפי חוק עזר זה לשנת 1976/77, והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשו
 מות; אולם כל סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1976/77, יראו אותו

 כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאעבלין (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ו— השם
 1976״.

׳ ג א ש ח ו  נתאשר. ה
 ג׳ באייר תשל״ו(3 במאי 1976) ראש המועצה המקומית אעבלין

 >חמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945
ם י ק ס ס ע ר מ ב ד רפיש ב ק עזר לחו ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות1־, וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2, מתקינה המועצה המקומית חורפיש חוק עזר זה:

 ההלפת התוספת 1. במקום התוספת לחוק עזר לחורפיש (מם עסקים מקומי), תשכ״ח—31968 (להלן —

 חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״תוספת

 שיעורי המס לשנה

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 גלנטריה 60
 ברזלן 100

 גלידה —
 י־צור 200
 מכירה 120
 דגים 60

 דודי שמש, מכירה והרכבה 250
 חומוס, פלאפל או פולים 50
 חלב ומוצרי חלב 50

 חמרים וכלי בנין 200
 הרש נחושת 80

 חייט —
 אופנה ערבית 70

 אופנה אירופאית 100
 חנות למכירת חמרים חקלאיים 100
 טחנת קמח 125
 טייח 120
 טפסן 120
 טרקטור עם שרשרת (שופל) 500
 טרקטור עם גלגלים 950 300
 טרקטור עם עגלה או ציוד חקלאי • 200

 ירקות או פירות —
 בקמעובות 80

נות 500  בסיטו
 ייצור תריסים 400
 התקנת הריסים 150
 כל בו 150
 כלי חרסינה 60
 כלי מטבח 60
 כלי זכוכית 60

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 אוטו משא בטוגות מעמם —
 עד 2 100
 למעלה מ־2 עד 10 225
 למעלה מ־10 350

 אטליז —
 בלי מקרר 50
 עם מקרר 80

 אספקת חשמל 3000
 אספקת מים 3000

ת חו י מספר הלקו פ  אספקת גז לבישול ל
 עד 50 125
 למעלה מ־50 עד 100 250
 למעלה מ־100 375
ה במכונה 50 ע ר  א

 בית בד —
 בעל ריחים אחד 120
 בעל שני ריחים 180
 בית דפוס 250
 בית מלאכה לבלוקים 500
 בית קולנוע 200
 בית מרקחת 120

 בית קפה —
 עם בר 120
 בלי בר 80
ת של 50 פ ס ו  עם סלויזיה, ת

 בית ספר לנהיגה 250
 בנאי 150

 בנק או סניף של בנק 2750
 בגדים משומשים 50

 בדים וטקסטיל 100

 '1 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 9, עמ׳ 256.
 2 עייר 1945, תום׳ 1, עמי 115; ס׳׳ח תשב״ז, עמ׳ 2; השל״ד, עמי 144.

 3 ק״ת תשכ״ח, עמ׳ 1147; תשל״ד, עמ׳ 540; תשל״ו, עמ׳ 828.
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 תיאור המלאכה או העסק בלידות תיאור המלאכה או העסק גלידות

 כוורות, לכל כוורת 20 ספרים וצרכי כתיבה 70
ת ביטוח 250 ו כנ  מדגרה 60 סו
לת — סיד — כיבוי או מכירה 100  מכו
ות 120 סייד 100 נ  בקמעו

 בסיטונות 230 סנדלר —
 מכשירי חשמל ומקלטים 150 בלי מכובה 50
 ממתקים 60 עם מכונה 80

ת 100 ת  מדחס אויר 220 ס
ת עבודה (חמורים או פרדים)  מאפיה או תנור 150 סוסים או בהמו

 מגהצה 75 לכל ראש 10
ת כביסה׳ ו נ ו ת למכירת מכ ו נ כ בן או סו  מהנדס 250 סו

ת המפעיל 200 מקררים, מקלטים וציוד דומה 400 ית בבעלו נ  מו
חר בהמות 200  מונית בהשכרה 160 סו
ת חיים ושחוטים 60 פו  מוסך 320 עו

 מזנון 60 עורך דיו 300
 מסעדה 100 עגלות הובלה, לכל עגלה 20
ת או צאן, לכל ראש 8 רו  מחצבה 5000 עזים שחו

 מלון או פנסיון שמספר החדרים בו — פחם עץ — מכירה 50
 עד 3 90 פחח 70
 למעלה מ־3 150 פרות, לכל ראש 10

 מסבנה 150 צבע 120
נעת בכוח מיכני 250 צורף 100  מסגריה מו
 מסגריה אחרת 100 צלם 80
 מספרה 80 קיוסק 50

 מערבל ביטון 100 קבלן —
 מעלית להרמת הביטון 100 לבנין 500
 מצבעה 75 לכבישים 750
 מקום למשחקים (בילירד) 100 ליציקה ותיקון גגות 400
 מפעל תעשיה שמספר העובדים בו — לעבודות אחרות 450

ל שמספר המטילות בו —..  עד 20 2200 לו
 למעלה מ־20 עד 50 3250 עד 100 40
 למעלה מ״50 5350 למעלה מ־100 85

 מתפרה 100 רופא כללי 300
 מתקן נעליים 45 רופא שניים 225
 מתקן שעונים 50 רופא וטרינרי 175
 מגרסה 1O0 רפד 80
 מודד 200 רצעז ־ 60
 מכונאי 200 רתך 75

 מרצפות — שמנים ומוצריהם —
ת 80 ו נ קמעו ות 150 י נ  בקמעו

 בסיטונות 300 בסיטונות 150
ת למכירת נעליים 80 שרברב 120 ו  חנ

 נפט — שירותי אוטובוסים המקיימים תחנה להעלאת
 בקמעובות 70 נוסעים בתחום המועצה 5000

נות 135 שען 70  בסיטו
 נגר — תיקון מכשירי חשמל או חשמלאי 80
נות 140 תיקון והשכרת אופניים 65  לדלתות וחלו

ת דלק 1000  לרהיטים 270 תחנ
 לתיקונים 80 תבואות 90

 נפח 70 קניות טבק 3000"
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ה 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום א׳ בניסן תשל״ו (1 באפריל 1976) ותחולתו י ' ח  ח

 עד י״ב בניסן תשל״ז(31 במרס 1977).

 הוראות מעבי 3. על אף האמור בסעיף 3 לחוק העזר העיקרי, ישולם השיעור הראשון של המס

 לשנת 1976/77 תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות; אולם כל סכום
 ששולם על חשבון המס לשנת 1976/77 לפי חוק העזר ״עיקרי, ייהשב כאילו שולם על

 חשבון המס לפי חוק עזר זה,

ם 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחורפיש (מס עסקים מקומי) (תיקון מסי 2), ש  ה

 תשל׳יו—1976״.

ר ד ה ב ל א  נתאשר. ם
 ג׳ באייר תשל״ו(3 במאי 1976) ראש המועצה המקומית חורפיש

 (חמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לקדימה בדבר סלילת רחובות

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

 תיקון סעיף 6 1. בסעיף 6(א) לחוק עזר לקדימה (סלילת רחובות), תשכ״ו—1965 2 (להלן — חוק

 העזר העיקרי), במקום ״75%״ יבוא ״100%״.

) — בטל. ג )  תיקיו סעיף ״ 2. בסעיף 11 לחוק העזר העיקרי, סעיף קטן

 השם 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדימה (סלילת רחובות) (תיקון)׳ תשל״ו—1976״.

י א ל ו ז ף א ס ו  נתאשר. י
 י״ט בשבט תשל״ו(21 בינואר 1976) ראש המועצה המקומית קדימה

 >חמ 8/3)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, ע«׳ 256.
 2 ק״ת תשב״ו, עמי 394.
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 פקודת המועצות המקוממת
 חוק עזר לרעננה בדבר שווקים

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

 1. במקום התוספת לחוק עזר לרעננה (שווקים), תשכ״ה—1965-, יבוא: החלפת התוספת

 ״תוספת
 (סעיף 6)

 שיעור האגרה בלירות
 לכל ראש

 בהמה, למעט צאז 7.50

 צאו 3״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרעננה (שווקים) (תיקון מם׳ 2), תשל״ו—1976״. השם

ץ י ב ו פ ל ו ן ו י מ י נ  נתאשר. ב
 ד׳ בניסן תשל״ו(4 באפריל 1976) ראש המועצה המקומית רעננה

 (ח מ 8/32)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת תשכ״ה, עמ׳ 2069; תשל״ה, עמ׳ ל9<.

 פקודת המועצות המקומיות
 תוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ״א-ו96ו

 חוק עזר לשבי־ ציון בדבר הסדרת השמירה

, וסעיפים 3 ו־6 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
 לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ״א—21961 (להלן — החוק), מתקינה

 המועצה המקומית שבי־ציון חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה — הגדרות

 ״המועצה״ — המועצה המקומית שבי־ציץ -

 ״רשות״ — רשות השמירה שהוקמה לפי סעיף 2, וכל עוד לא הוקמה רשות כאמור
 או אם חדלה לפעול— הממונה על השמידה או הפועל מטעמו;

 לכל מונח אחר תהא משמעות שיש לו בחוק.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 2 ס״ח תשכ״א, עמ׳ 169; תשל״ו, עמ׳ 88.
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ה 2. בתחום שיפוטה של המועצה תוקם רשות. י י מ ש ה ה י ״  י

 ס־נזי הרשות 3. המועצה תמנה את הרשות מבין תושבי תחום שיפוטה שהם בעלי זכות בחירה

 למועצה.

 4. מספר חברי הרשות יהיה שלושה.

 5. המועצה תודיע לתושבי תחום שיפוטה בדרך שתיראה לה על מינוי הרשות,
 הרכבה וכל שינוי בהרכבה.

 6. הסדרת חובת השמירה לפי חוק עזר זה תהיה בהתאם להוראות הדשות.

 7. הרשות תערוך רשימה של תושבי תחום שיפוטה החייבים בשמירה.

 8. תושב תחום השיפוט של המועצה חייב למלא אחרי הוראות הרשות בכל הנוגע
 לבדיקות רפואיות לשם קביעת כשרו לשמירה.

 9. הרשות תקבע את סידורי השמירה ואת השעות שבהן חייב תושב הרשומ ברשימה
 (להלן — השומר) לצאת לשמירה.

 10. השומר חייב למלא אחרי הקביעה כאמור בסעיף 9.

 11. הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה, יוצגו בתחום המועצה, במשרד המוע־
 צה ובכל מקום ציבורי אחר שתורה הרשות.

 12. על אף האמור בסעיף 11, רשאית הרשות למסור לכל שומר העתק מהרשימה
 ומהםידור לשמירה במקום להציגם כאמור באותו סעיף.

 13. שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה, חייב למלא את תפקידו כראוי, להישאר
 על משמרתו עד שמחלף או ישוחרר כדין ולמלא אחרי הוראות הממונה על השמירה

 בכל הנוגע לשמירה בתחום המועצה.

 14. העובר על הוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנס 1,500 לירות, ואם הורשע כבר
 בעבר על עבירה כאמור — מאסר שלושה חדשים או קנס 3,000 לירות.

 15. חוק עזר לשבי־ציון (הסדרת השמירה), תשי״ז—1956 « — בטל.

 16. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשבי־ציון (הסדרת השמירה), תשל״ו—1976״.

 הרכב הרשות

 הודעה על מי:וי

 חובת השמירה

 רשימת החייבים
 בשמירה

 בדיקה רפואית

 קביעת מועדי
 השמירה

 חובת השמירה

 ד-צגת הרשימה

 מסירת העתק
 הרשימה

 תפקיד השומר

 עונשין

 ביטול

ך ו ל ם ב נ  ה
 ראש המועצה המקומית שבי־ציון

 נתאשר.
 י״ב באייר תשל״ו(12 במאי 1976)

 (וומ 8/94)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 3 קית תשי״ז, עמי 560.

 1776 קובץ התקנות 3537, ת׳ בסייז תשל׳־ו, 6.6.1976
 המחיר 160 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים




