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 חוק ההתגוננות האזרחית/ תשי״א- 1951

, ת י צ ר א ה ה צ ע ו מ ל ה ה והדיונים ש ד ו ב ע י ה ר ד ר ס ב ד ת ב ו נ ק  ת
ת וועדותיה!, י ז ו ח מ ה ה צ ע ו מ  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(ג) לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי״א—1951 !,
 אני מתקין תקנות אלה:

2 1. בתקנה 2 לתקנות ההתגוננות האזרחית (סדרי העבודה של המועצה הארצית, , • ״ ? ת ו י ק י  ת

, המלים ״ובלבד שיכנסה  המועצה המחוזית ושל ועדותיהן והדיונים בהן), תשכ״ה—1965 2
 לפחות אחת לששה חדשים״ — יימחקו.

 י,ש8 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ההתגוננות האזרחית (סדרי העבודה של המועצה
 הארצית, המועצה המחוזית ושל ועדותיהן והדיונים בהן) (תיקון מס׳ 2), תשל״ז—1977״.

ס ר ן פ ו ע מ  כ״ז בטבת תשל״ז(17 בינואר 1977) ש
) שר הבטחון 7 3 1 8 מ 4 ח ) 

 ג ס״ח תשי״א, עמי 78; תשכ״ד, עמ׳ 126.
 2 ק״ת תשכ״ד,, עמי 1682; תש״ל, עמי 412.

1 9 5 8 - ח ״ י ש  חוק הגנת השכר, ח

ת דעו ת הו ר י ס מ ס אישי ו י ט ר כ ם ב י ט ר ר פ ב ד ת ב ו נ ק  ת

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

 תיקיז תקני,! 1. האמור בתקנה 1 לתקנות הגנת השכר (פרטים ומסירת הודעות) תליל׳ ו—1976 ״,
 יסומן(א), ובה —

 (1) אחרי פסקה (12) יבוא:

 ״(13) האם מבוטח העובד גם בקופת גמל אחרת״;

 (2) אחרי תקנת משנה (א) יבוא:
 ״(ב) מעביד ימסור לקופת הגמל הודעה לגבי כל שינוי שחל באחת
 מפסקאות (2), (3), (4), (10) ו־(13) לתקנת משגה (א) מיד עם היוודע

 לו על השינוי.״

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

 «שט 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת השכר (פרטים ומסירת הודעות) (תיקון),
 תשל״ז—1977״.

 כ״ח בטבת תשל״ז(18 בינואר 1977) מ ש ה ב ר ע ם
< שר העבודה ד 5 2 0 0 מ 0 ח ) 

 1 ס״ח תשל״ח, עמי 86; תשל״ו, עמי 100.
, עמי 1272.  2 ק״ת תשל״ו



 חוק האנטומיה והפתולוגיה, תשי״ג-953ו

ה ת ר ב ע ה ת גוויה ו ר י ס ת בדבר מ ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק האנטומיה והפתולוגיה, תשי״ג—1953 אני
 מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנה 7 לתקנות האנטומיה והפתולוגיה, תשי״ד—1954 2 (להלן — התקנות החלפת תקני, ל
 העיקריות), יבוא:

 ״חיבה למסור 7. נתקבלה מבית ספר לרפואה דרישה לגוויה תוך ארבעים ושמונה
 מויי. שנדרשה שעות כאמור, ולא נדרשה על־ידי קרוב או גוף מוכר,• מי שהגוויד.

 ברשותו ימסור אותה לבית הספר שדרשה בתום המועד האמור.״

. החלפת תקנה 8 א ו ב  2. במקום תקנה 8 לתקנות העיקריות י

 ״העברת גוויה 8. העברת גוויה לבית ספר לרפואה תיעשה בידי בית הספר לרפואה
 ועל חשבונו.״

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות האנטומיה והפתולוגיה (תיקון מס׳ 2), תשל״ז—1977״. השם

ב ו ט ־ ם ר ש ו ק ט י  כ״ח בטבת תשל״ז(18 בינואר 1977) ו
) שר הבריאות 7 7 4 9 פ ג ״ ' ' 

 1 0״וז תשי׳׳ג, עמי 162.
 2 ק״ת תשי״ד, עני׳ 334; תשל״ו, עמי 2298.

1 9 5 5 - ו ״ ט ש  חוק לטיפול בחולי נפש, ת

ז ת דמי אשפו ע י ב ר ק ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א לחוק לטיפול בחולי־נפש, תשט״ו—1955 1, אני
 מתקין תקנות אלה:

 1. במקום התוספות הראשונה והשניה לתקנות טיפול בחולי נפש (קביעת דמי אשפוז), החלפת התוספות
יבוא : הראשונה והשניה , 2  תשל״ג-1972

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 2)

 סוג בית החולים מחיר ליום אשפוז בלירות

 ממשלתי פסיכיאטרי 112

 ממשלתי: בית חולים כללי 350

 1 ס״ח תשט״ו, עמ׳ 121; תשל״ב, עמי 126.
 2 ק״ת תשל״ג, עמ׳ 126; תשל״ה, עמ׳ 172; תשל״ו, עמ׳ 2081.

 קובץ התקנות 3665, כ״ט בשבט תשל״ז, 17.2.1977 945



 תוספת שניו־
 (תקנה 3)

רות  שם בית החולים מחיר ליום אשפוז בלי

 טרנובסקי—גבעת שאול, ירושלים 50.14

 עזרת נשים 130.74

 רוזנבלט — גבעת שאול, ירושלים 50.66
 רוזנבלט—(קליף), גבעת שאול, ירושלים 53.08

 גן־מגד, רמתיים 87.72

 כסר גנים, פתח תקוה 64.37
 מגדיאל, הוד־ השרון 41
 החלמה ונופש, נתניה 68.38
 נוה־יעקב, פתח־תקוה 58.67
 נס־ציונה, נס־ ציונה 50.92

 קרית־שלמה, רעננה 45.27
 למפרט, בני־ברק 48.51
 חולון, חולון 58.67
 גבעת־נאה, פרדם־חנה 55.72
 נוה־שלוה, פח־ס־חנה 56.45
 אילנית, פרדס־ חנה 66.69
 זיו(סיעודיים), מגדיאל 95.57
 זיו(תשושים), מגדיאל 66.02
 שגב (סיעודיים), גדרה 95.57

 בלומנטל, חיפה 74.95
 נוה־השרון, הוד־השרון 68.10
 נאות מרגלית, ראשון־לציון 69.43
 סנט וינסנט, ירושלים 36

 טלביה, ירושלים
 112״

 קופת חולים של
 ההסתדרות הכללית

 גהה, פתח־תקוה
 שלותה, מגדיאל

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות טיפול בחולי נפש (קביעת דמי אשפוז) (תיקון מס׳ 3),
 תשל״ז—1977״.

aw» 

ב ו ט ־ ם ר ש ו ט ק י  ו

 שר הבריאות

 י״ג בשבט תשל״ז(1 בפברואר 1977)
פ 77374) ח ) 

ת 3665, כ״ט בשבט תשל״ז, 17.2.1977 ו נ ק ת  946 קובץ ה



1 9 7 5 - ה ״ ל ש  חוק החברות הממשלתיות, ת

ם ר כ ש ם ו י י ט פ ש ם בדבר מינוי יועצים מ י ל ל  כ

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 47(ג) לחוק החברות הממשלתיות, תשל״ה—1975 !,
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו קובעים כללים אלה:

 1. (א) שד המשפטים ושד האוצר ימנו ועדה (להלן — הועדה) שתפקידה להמליץ
 בפני רשות החברות הממשלתיות (להלן — הרשות) בדבר אישור מינויו של עורך דין

 לשמש יועץ משפטי של חברה ממשלתית.

 (ב) הועדה תהיה של חמישה והם:
 (1) שלושה חברים מקרב הציבור ומהם אחד העוסק בהוראת משפטים

 באוניברסיטה;

 (2) עורך דין מתור רשימה שהציעה לשכת עורכי הדין;

 (3) עובד משרד המשפטים שהוא חבר לשכת עורכי הדין.

 (ג) שר המשפטים ושר האוצר ימנו את יושב ראש הועדה מבין שלושת החברים
 מקרב הציבור.

 (ד) הודעה על הרכב הועדה ומענה תפורסם ברשומות.
 ו

 2. מינויו של יועץ משפטי לחברה יכול שיהא לזמן או לביצוע מטלה אחת או יותר.

 3. (א) בבקשה לאישור המינוי של יועץ משפטי יש לציין את הפרטים שבתוספת
• י  הראשונה. י

 (3) הרשות רשאית לדרוש פרטים נוספים ממגיש הבקשה.

 (ג) לקראת תום תקופת המינוי של יועץ משפטי, חברה המעונינת במינוי חוזר
 לפי סעיף 6(ב), או במינוי של יועץ משפטי אחר, תגיש לרשות בקשה לאישור מינוי
 ששה חדשיט לפחות לפני תום התקופה האמורה, זולת אם הסכימה הרשות למועד

 קצר יותר.

לי ד,ו«דה קו  4. (א) הועדה תשקוד על חלוקת עבודת הייעוץ המשפטי לחברות ממשלתיות בין שי
 מספר עורכי דין גדול ככל האפשר, ובבואה להמליץ המלצותיה תיתן דעתה על אלה:

;  (1) צרכי החברה בייעוץ משפטי

 (2) הכישורים והנסיון של עורך הדין — או עורכי דין אחרים במשרדו —
ל החברה, ואפשרויותיהם להעניק לחברה את השירו פעילותו(•' ע  בשטחי;

 תים שהיא זקוקה להם במועדים הנדרשים;

 (3) היות עורך הדין — או עורך דין אחר במשרדו — יועץ משפטי של
 חברה ממשלתית אחת או יותר;

 (4) האפשרות לחלק את עבודת היועץ המשפטי בחברה אחת בין מספר
 עורכי דין;

 1 ס״ח תשל״ה, עמ׳ 132.

י ועדה ו נ  מי

י לזמן ו נ  מי
 או מטלה

 פרטי הבקשה
 ומועד ההגשה

, 2.1977.ן1 947 ט תשל״ז ב ש ב ט ״ ת 3665, כ ו נ ק ת  קיבץ ה



 (5) היות המועמד יועץ משפטי של אחד מבעלי המניות בחברה או של
 אדם או תאגיד אחרים המקיימים קשרי עסקים עם החברה;

 (6) אפשרות קיומם של גורמים אחרים העלולים להשפיע על עבודתו
 של עורך הדין בחברה.

 (ב) לא תמליץ הועדה על אישור של מינוי אם לדעתה עלולים עיסוקיו האחרים
 של עורך הדין ליצור ניגוד אינטרסים עם תפקידו כיועץ משפטי של החברה.

 5. בבואה לדון אם לאשר את בקשת החברה לאישור המינוי, תשקול הרשות, בין
 היתר, את השיקולים האמורים בסעיף 4.

לי הרשות  שיקו

 6. (א) יועץ משפטי שנתמנה לזמן, יהיה אישור המינוי לתקופת שלוש שנים
 לכל היותר.

 (ב) הרשות רשאית, לבקשת החברה ולאחר עיון בהמלצת הועדה, לחזור ולאשר
 מינוי, ובלבד שכל אישור יהיה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים.

 תקפם של אישור
י הראשון ו נ  המי

זר  ואישור הו

 7. (א) לא תסרב הועדה להמליץ על אישור של מינוי אלא לאחר שנתנה הזדמנות
 לחברה וליועץ המשפטי המוצע להשמיע דבריהם בפניה.

 (ב) המליצה הועדה בחיוב לגבי בקשה לאישור מינוי, לא תסרב הרשות לאשר
 את המינוי, אלא לאחר שנתנה הזדמנות לחברה וליועץ המשפטי המוצע להשמיע דבריהם

 בפניה.

 8. הפסיקה חברה את העסקתו של יועצה המשפטי לפני תום תקופת מינויו, תודיע
 על כך לרשות במכתב מנומק; הרשות רשאית לדרוש פרטים נוספים מן החברה, ומן

 היועץ המשפטי.

 9. הרשות רשאית לבטל את אישור המינוי על יסוד חוות דעת מנומק! י: של ;הועדה,
 ובלבד שהועדה נתנה הזדמנות לחברה וליועצה המשפטי להשמיע דבריהוז גסניה.

 10. לענין מילוי תפקידה, רשאית הועדה לקבל מידע בכתב ובעל־פה מהרשות,
 ממשרדי הממשלה, מחברות ממשלתיות ומכל גוף או אדם אחר, בכפוף להגבלות על פי

 חוק.

 11. (א) שלושה מבין חברי הועדה ובהם היושב ראש יהיו מנין חוקי בישיבותיה.

 (ב) מנהל הרשות או נציגו רשאים להשתתף בישיבות הועדה ובדיוניה ללא
 זכות הצבעה.

 (ג) הועדה תקבע את נוהלי עבודתה ודיוניה, במידה שלא נקבעו בכללים אלה.

 12. (א) עורך דין המעונין בהעסקתו כיועץ משפטי לחברה ממשלתית רשאי להגיש
 בקשה לרשות, ובלבד שלא יציע העסקתו בחברה פלונית.

 (ב) בבקשה לפי סעיף קטן(א) יש לציין את הפרטים שבתוספת השניה.

 13. הרשות רשאית, ביוזמתה או לבקשת. חברה, להציע לחברה מועמד אחד או יותר
 להיות יועץ משפטי, מתוך רשימת עורכי הדין שפנו לרשות לפי סעיף 12 והועדה

 המליצה עליהם.

ב לאשר רו  סי
י ו נ  מי

ו ת ק ס ע ת ה ק ס פ  ה
ל יועץ משפטי  ש

ל האישור  ביטו

ת מידע ל ב  ק

י ק ו ו ח י  מנ
 ונהלים בועדה

ות  בקשה להי
 יועץ משפטי

 הצעת יועץ
 משפטי לחברה

ת י נ ו  פל
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י כ  14. (א) בבואה להחליט בדבר שכרו של היועץ המשפטי תשקול החברה את אלה: ש

 (1) מהות הענינים;
 (2) המומחיות הנדרשת לטיפול בעגיגיה;

 (3) העבודה הכרוכה בטיפול בעניניה;

 (4) תעריפי שכר הטרחה שקבעה לשכת עורכי הדין.

 (ב) לא תחליט החברה בדבר שכרו של היועץ המשפטי אלא לאחר שהתייעצה
 בועדה שמונתה לפי סעיף 15.

ן ועדת השכר י נ ע  15. (א) שד המשפטים ושר האוצר ימנו ועדה שתפקידה לייעץ לחברות ב
 שיעור שכרם של יועצים משפטיים (להלן — ועדת השכר).

 (ב) ועדת השכר תהיה של שלושה, והם: הבר מקרב הציבור והוא היושב ראש,
 יושב ראש דירקטוריון או מנהל כללי של חברה ממשלתית, ועורך דין מתוך רשימה

 שהציעה לשכת עורכי הדין.

 16. (א) שני חברי ועדת השכר ובהם היושב ראש יהיו מנין חוקי יבישיבותיה.

 (ב) מנהל הרשות או נציגו רשאים להשתתף בישיבות ועדת השכר ללא זכות
 הצבעה.

 (ג) על ועדת השכר יחולו סעיפים 1(ד), 10 ו־11(ג), בשינויים המחוייבים.

א _ מקרים דחופים י ת ה י א ש ׳ ר ה ר ב ח  17. ראתה הרשות שיש צורך דחוף למנות למטלה יועץ משפטי ל

 (1) לשחרר את החברה מהגיש בקשה לפי סעיף 3(א);
 (2) להחליט על אישור המינוי ללא קבלת המלצה של הועדה.

לה  18. כללים אלה אינם חלים על העסקת עורך דין כעובד החברה. אי תחו

 19. תחילתם של כללים אלה שלושים יום לאחר פרסומם ברשומות. תחילי•

קי ן חו י  מנ
ת ו ע ו  ונהלים ב

 השכר

ת מעבר ראו י הו נ פ ם ל י י  20. ניתן לחברה אישור למינוי יועץ משפטי לזמן, בהתאם לנוהג שהיה ק
 תחילתו של החוק, מוארך תוקפו בזה עד יום ט״ו בתמוז תשל״ז (1 ביולי 1977), ולענין
 הגשת בקשה לפי סעיף 3(ג) במקרה כאמור — במקום ששה חדשים יבוא שלושה חדשים.

. 21. לכללים אלה ייקרא ״כללי החברות הממשלתיות (מינוי יועצים משפטיים ושכרם), השם  ן
 31... תשל״ז—1977״.

 תוספת ראשונה
 (סעיף 3(א))

 1. פרטים בבקשה של חברה לאישור מינוי של יועץ משפטי לזמן:

 (1) אופי עסקי החברה והיקפם.

 (2) מידת הזדקקותה של החברה לייעוץ משפטי חיצוני, השירותים המשפטיים
 הדרושים ומידת התכיפות והדחיפות בהגשתם.
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 (3) הכישורים והנסיון הנדרשים מן היועץ המשפטי, כולל שליטה בשפות והתמחות
 בתחומים מקצועיים ועסקיים.

 (4) האם יש לחברה יועץ משפטי נוסף — בין שכיר ובין שאינו שכיר של החברה —
 ומה תחום עיסוקיו.

 (5) שם המועמד, מען משרדו, השכלתו, והנםיון המקצועי שלו; שמות שותפיו
 ועורכי הדין השכירים העובדים במשרדו.

 (6) היות המועמד, או עורך דין אחר במשרדו, יועץ משפטי של חברה ממשלתית
 אחרת, או של גופים ציבוריים אחרים — כולל תאגידים שהוקמו בחוק

 (יש לפרט).

 (7) פרטים לגבי מתן ייעוץ משפטי של המועמד לאדם או לתאגיד אחרים, לענין
 השיקולים האמורים בסעיף 4.

 (8) (1) היות עורך הדין שותף או קרוב של אחד מבעלי המניות בחברה או של
 מנהל הכללי שלה.

 (2) לענין פסקה זו, ״קרוב״ — הורה, צאצא, אח או בךזוג, וכן הודה,
 צאצא או אח של בן הזוג.

 (9) פרטים אחרים שהחברה מצאה מן הראוי לציינם בבקשה.

 2. פרטים בבקשה של חברה לאישור מינוי של יועץ משפטיי לשם ביצוע מטלה:

 (1) טיבו של הענין שהחברה מעונינת למסור לטיפולו של עורר הדין.

 (2) דחיפותו של הענין ומשך הזמן המשוער הדרוש לטיפול בו.

 (3) הפרטים האמורים בסעיף 1(3) עד (9) בשינויים המחוייבים.

ת שניה פ ס ו  ת
 (סעיף 12(ב))

 פרטים בבקשת עורר הדין להעסקה כיועץ משפטי לחברה ממשלתית כלשהי:

 (1) הפרטים לפי סעיף 1(3) ו־(5) עד (7) בתוספת הראשונה, בשינויים המחוייבים.

 (2) יכולתו לתת שירותים מחוץ לעיר שבה נמצא משרדו, וציון עדיפויותיו למתן
3  שירותים כאלה מבחינת מקום מתן השירותים;1

 (3) סוג העיסוק שבו מעונין עורך הדין (עריכת מסמכים, הופעות בבתי משפט,
 עניניס אחרים).

 ה׳ בשבט תשל״ז(24 בינואר 1977)
 (וומ 70924)

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה ק י ו ד ׳ צ ם י י י  ח
 שר המשפטים שר האוצר
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ו 9 7 5 - ה ״ ל ש  חוק החברות הממשלתיות, ת

ם ר כ ש ן ו ו ר מינוי רואי חשב ב ד ם ב י ל ל  כ

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 44(ג) לחוק החברות הממשלתיות, תשל״ה—1975
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו קובעים כללים אלה:

 1. רואה החשבון של חברה ממשלתית יתמנה בדרך הקבועה בסעיף 105 לפקודת
ן — הפקודה), בכפוף לכללים אלה. ל ה ל )  החברות 2

 2. (א) שר המשפטים ושר האוצר ימנו ועדה (להלן — הועדה) שתפקידה להמליץ
 בפני רשות החברות הממשלתיות (להלן — הרשות) בדבר אישור מינויו של רואה

 חשבון לחברה ממשלתית.

 (ב) הועדה תהיה של חמישה והם:
 (1) שלושה חברים מקרב הציבור;

 (2) רואה חשבון מתוך רשימה שהציעה לשכת רואי חשבון בישראל;
 (3) חבר מועצת רואי חשבון שהוא עובד הציבור שבחרה בו המועצה.

 (ג) שר המשפטים ושר האוצר ימנו את יושב ראש הועדה מבין שלושת
 החברים מקרב הציבור.

 (ד) הודעה על הרכב הועדה ומענה תפורסם ברשומות.

 3. (א) בבקשה לאישור המינ1י של רואה חשבון יש לציין את הפרטים שבתוספת
 הראשונה.

 (ב) הרשות רשאית לדרוש פרטים נוספים ממגיש הבקשה.

לי ״יעדה קו ר שי פ ס ן מ י  4. הועדה תשקוד על חלוקת עבודת ראיית החשבון לחברות ממשלתיות ב
 רואי חשבו; גדול ככל האפשר, ובבואה להמליץ המלצותיה תתן דעתה על אלה:

 (1) עסקי החברה והיקפם;

 (2) הכישורים והנסיון של רואה .החשבון וצוות משרדו בשטחי פעילותה
 של החברה, ואפשרויותיהם להעניק לחברה את השירותים שהיא זקוקה

 להם במועדים הנדרשים;

 (3) היות רואה החשבון — או רואה חשבון אחר במשרדו — רואה חשבון
 של חברה ממשלתית אחת או יותר;

 (4) אי תלותו של רואה החשבון בחברה המבוקרת, כמשמעותה של אי
 התלות בתקנה 2 לתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון),

, ;  תשל״ג—1973 3

 (5) אפשרות קיומם של גורנזים אחרים העלולים לגרוע מאי תלותו של
 רואה החשבון ולהשפיע על דרך פעולתו של רואה החשבון בחברה.

 1 ס׳׳ח תשל״ה, עמ׳ 132.
 2 חוקי א״י, כרך אי, עמי 155.

 3 ק״ת תשל״ג, עמי 1642.

י רואה ו נ  מי
ה ר ב ח ן ל ו ג ש  ה

ת  ממשלתי

י ועדה ו נ  מי

 פרשי הבקשה
 ומועד ההגשה
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 5. בבואה לדון אם לאשר את בקשת החברה לאישור המינוי, תשקול הרשות, בין
 היתר, את השיקולים האמורים בסעיף 4.

לי הרשות קו  שי

 6. (א) אישור המינוי של רואה חשבון פלוני להברה יהיה לתקופה של שלושה
 מינויים שנתיים רצופים לפי סעיף 105 לפקודה.

 : (ב) הרשות רשאית, לבקשת החברה ולאחר עיון בהמלצת הועדה לחזור ולאשר

 מינוי, ובלבד שכל אישור יהיה לתקופה שלא תעלה על שלושה מינויים שנתיים רצופים
 לפי סעיף 105 לפקודה.

ם של פ ק  ת
י ו נ  אישור המי

ן ואישור  הראשו
ר ז  חו

 7. (א) לא תסרב הועדה להמליץ על אישור של מינוי אלא לאחר שנתנה הזדמנות
 לחברה ולרואה החשבון המוצע להשמיע דבריהם בפניה.

 (ב) המליצה הועדה בחיוב לגבי בקשה לאישור מינוי לא תסרב הרשות לאשר
 את המינוי, אלא לאחר שנתנה הזדמנות לחברה ולרואה החשבון המוצע להשמיע דבריהם

 בפניה. .

ב לאשר רו  סי
י ו נ  מי

 8. לא חידשה החברה את מינויו של רואה החשבון לפי סעיף 105 לפקודה ועדיין
 היה בתקפו אישור הרשות למינוי, תודיע על כך לרשות במכתב מנומק; הרשות רשאית

 לדרוש פרטים נוספים מן החברה ומרואה החשבון.

י ו נ  אי חידוש מי

 9. (א) הרשות רשאית לבטל את אישור המינוי על יסוד חוות דעת מנומקת של
 הועדה, ובלבד שהועדה נתנה הזדמנות לחברה ולרואה החשבון להשמיע דבריהם י:פו\ז;.

 (ב) נתעוררה שאלה בעת הדיון בועדה אם רואה החשבון פעל ו:דרך ואותה
 מבחינה מקצועית, רשאית הועדה לבקש חוות דעת מקצועית מרואה חשבון שתגעו.; לכך

 בהתייעצות עם נשיא לשכת רואי חשבון בישראל.

 ביטול האישור

 10. לענין מילוי תפקידה, רשאית הועדה לקבל מידע בכתב ובעל פה מהרשות, ממשרדי
 הממשלה, מחברות ממשלתיות ומכל גוף או אדם אחד, בכפוף להגבלות על נ!י דין.

ת מידע ל ב  ק

 11. (א) שלושה מבין חברי הועדה ובהם היושב ראש יהיו מנין חוקי בישיבותיה.

 (ב) מנהל הרשות או נציגו רשאים להשתתף בישיבות הועדה ובדיוניה ללא
 זכות הצבעה.

 (ג) הועדה תקבע את נהלי עבודתה ודיוניה, במידה שלא נקבעו בכללים אלה.

 12. (א) רואה חשבון המעונין בהעסקתו כרואה חשבון של חברה ממשלתית רשאי
 להגיש בקשה לרשות, ובלבד שלא יציע העסקתו בחברה פלונית.

 (ב) בבקשה לפי סעיף קטן(א) יש לציין את הפרטים שבתוספת השניה.

 מנין חוקי
 ונהלים בועדה

ת העסקה ש ק  ב

ן 13. הרשות רשאית, ביוזמתה או לבקשת חברה, להציע לחברה מועמד אחד או  הצעת רואה חשבו

ת יותר להיות רואה חשבון, מתוך רשימת רואי החשבון שפנו לרשות לפי סעיף 12 והועדה י נ י י ה פ י ב ח  י

 המליצה עליהם.
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 14. (א) בבואה להחליט בדבר שכרו של רואה החשבון תשקול החברה את אלה: עלי
 (1) השכר המקובל במקצוע ראיית החשבון, מחושב לפי שעות עבודה

 של רואה החשבון ועובדיו לדרגותיהם;

 (2) אחריות רואה החשבון בהתחשב בהיקף הפעולות של החברה;

 (3) מתן שירותים נלווים לשירותי ראיית חשבון.

 (ב) לא תחליט החברה בדבר שכרו של רואה החשבון אלא לאחר שהתייעצה
 בועדה שמונתה לפי סעיף 15.

ת השכר י ע  15. (א) שר המשפטים ושר האוצר ימנו ועדה שתפקידה לייעץ לחברות בענין ו
 שיעור שכרם של רואי חשבון(להלן — ועדת השכר).

 (ב) ועדת השכר תהיה של שלושה, והם: חבר מקרב הציבור או עובד הציבור
 והוא היושב ראש, יושב ראש דירקטוריון או מנהל כללי של חברה ממשלתית, ורואה

 חשבון מתוך רשימה שהציעה לשכת רואי חשבון בישראל.

קי ! חו י  16. (א) שני חברי ועדת השכר ובהם היושב ראש יהיו מנין חוקי בישיבותיה. מנ
עדת  ונהלים בו

 (ב) מנהל הרשות או נציגו רשאים להשתתף בישיבות ועדת השכר — ללא זכות השכר
 הצבעה.

 (ג) על ועדת השכר יחולו סעיפים 2(ד), 10 ו־11(ג), בשינויים המחריבים.

 1.7« כללים אלה אינם חלים על העסקת רואה חשבון למטרה שאינה ראיית חשבון אי תחולה
 כהגדרתה בסעיף 1 לחוק רואי חשבון, תשט״ו—11955י.

 18. תחילתם של כללים אלה שלושים יום לאחר פרסומם ברשומות. תחילה

 19. ליללים אלה ייקרא ״כללי החברות הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם), השם
 תשל״ז—1977״.

 תוספת דאשזנה
 (סעיף 3 (א))

 פרטים בבקשה של חברה לאישור מינוי של רואה חשבון:

 1. אופי עסקי החברה והיקפם.

 2. שירותי ראיית חשבון ושירותים נלווים הדרושים לחברה.

 3. הכישורים והנסיון הנדרשים מרואה החשבון, לרבות שליטה בשפות והת
 מחות בתחומים מקצועיים ועסקיים.

 4. שם המועמד, מען משרדו, השכלתו והנסיון המקצועי שלו; שמות שותפיו
 ורואי החשבון האחרים המועסקים במשרדו.

 5. היות המועמד, או אחד משותפיו, רואה חשבון של חברה ממשלתית אחרת
 (יש לפרט).

953 

 4 ס״ח תשט״ו, עמ׳ 26.
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 6. פרטים לגבי שירותיו של דואה החשבון הניתנים לחברות אחרות, לענין
 השיקולים האמורים בסעיף 4.

 7. היות רואה החשבון שותף או קרוב של אחד מבעלי המניות בחברה או של
 המנהל הכללי שלה.

 לעגין זה, ״קרוב׳׳ — הורה, צאצא, אח או בן זוג, וכן הורה, צאצא או אח
 של בן הזוג.

 8. פרטים אחרים שהחברה מצאה מן הראוי לציינם בבקשה.

 תוספת שניה
(  (סעיף 12 (ב)

 פרטים בבקשה להעסקה כרואה חשבון של חברה ממשלתית כלשהי:

 1. הפרטים לפי סעיפים 3, 4, 5 ו־6 לתוספת הראשונה בשינויים המחריבים.

 2. יכלתו של המבקש לתת שירותים מחוץ לעיר שבה נמצא משרדו, וציון
 עדיפויותיו למתן שירותים כאלה מבחינת מקום מתן השירותים.

 3. עדיפויותיו להעסקה בידי חברה ממשלתית, מבחינת מיון העסקים (מסחר,
 בנקאות, מקרקעין ואחדים).

 ה׳ בשבט תשל״ז(24 בינואר 1977)
 (וומ 70923)

r0.>; ע ש ו ה ק י ו ד ׳ צ  T׳a1חיים י
 שר המשפטים שר mm׳

 פקודת מס הכנסה

ל ריבית ס ע מ ר מ ו ט ר פ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לפקודת מס הכנסה י, ובאישור ועדת הכספים של
 הכנסת, אני מצווה לאמור:

 הגדרות 1. בצו זה —

 ״אקסימבנק״ — הבנק ליצוא וליבוא של ארצות הברית של אמריקה;
 ״המילווה״ — שטרי התחייבות בסכום כולל של עד 51 מיליון דולר של ארצות הברית
 של אמריקה שהוצאו על־ ידי בנק הפועלים בע״מ בערבות אקסימבנק ושלגביהם נתנה

 המדינה ערבות כלפי אקסימבנק.

ר 2. הכנסה מריבית המשתלמת על המילווה לתושב חוץ תהיה פטורה ממס,  פטו

 השם 3. לצו זה ייקרא ״צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית), תשל״ז—1977״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י״ט בשבט תשל״ז(7 בפברואר 1977) י
) שר האוצר 7 2 3 2 מ 3 ח  ג

וסח חדש, עמ׳ 120; ס״ה תשל״ה, עמי 168. ת ישראל, נ נ  1 דיני מדי

ט בשבט תשל״ז, 17.2.1977 ״ ת 3665, נ ו נ ק ת  954 קובץ ה



ו 9 5 7 - ח ״ י ש  חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, ת

ם למוצרי מזון וגפרורים י י ל מ י ס ק ם מ י ר י ח ר מ ג ד  צו ב

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 נ
 אגי מצווה לאמור:

 1. בתוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למוצרי מזון תיקון התוספת
:  וגפרורים), תשל״ז—21976

 (1) בחלק שביעי —

 טור ד׳
ת במכירה — רו י  המחיר בל

אי לצרכן נ  לקמעו

ל ל ו ר ב׳ טור ג׳ ללא ללא כ ר א׳ טו  טו

ת מע׳׳מ מע׳׳מ מע׳׳מ  המצרד האריזה הכמו

 במקום הקטע המתחיל במלים —

 ״קפה נמס מתוצרת ״רויאל״ פחית 50 גרם 5,29 5.65 6.10

ים במלים —  והמסתי

 פחית 50 גרם 7.84 8.24 8.90״
 ״קפה נמס נטול קופאין

 מתוצרת ״עלית״

א: בו  י

 ״קפה נמס מתוצרת ״רויאל״ פחית 50 גרם 7.20 7.69 8.30

 קפה נמס מתוצרת ״רויאל״ פחית 200 גרם 27.32 28.66 30.95

 קפה נמס מתוצרת ״עלית״ פחית 50 גרם 7.51 7.93 8.55

 קפה נמס מתוצרת ״עלית״ פחית 200 גרם 28.59 30.00 32.40

 פחית או 50 גרם 7.20 7.69 8.30
 צנצנת

 קפה נמס מתוצרת ״ליבר״

 200 גרם 27.32 28.66 30.95
 פחית או

 צנצנת
 קפה נמס מתוצרת ״ליבר״

 50 גרם 9.92 10.46 11.30
 פחית או

 צנצנת
 קפה נמס נטול קופאין

 ״האג״ מתוצרת ״ליבר״

 פחית 50 גרם 9.36 9.86 10.65
 קפה נמס נטול קופאין

 מתוצרת ״עלית״

 1 סייח תשי״ח, עמי 24; תשל״ג, עמ׳ 26.
 2 ק״ת תשל״ז, עמי 298, עמ׳ 541.
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 (2) במקום חלק שנים עשר יבוא:

 ״הדק שנימ עשר: שוקולד מפוו. עממי החפיפות

ת במכירה רו  המחיר לחפיסה בלי

אי לצרכן נ  לקמעו

לל ל ללא כו ל ו  טור א' טור ב׳ ללא כ

ל החפיסה בגרמים מע״מ מע״מ מע״מ מע״מ ק ש  המצרך מ

 שוקולד חלב, או מריר,
 או עם אגוזי־אדמה 50 1.44 1.62 1.75

 שוקולד חלב או מריר 100 2.75 3.10 3.35

 שוקולד חלב או מריר 200 5.38 6.62 6.50״

 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למוצרי
 מזון וגפרורים)(תיקון מס׳ 3), תשל״ז—1977״.

 ה׳ בטבת תשל״ז(24 בינואר 1977)
 (חמ 741194)

 פקודת הבנקאות, 941ן

ת ו ח ו ק ן ל ו ל חשב ת ע ו ר ח ת א ו י בו י יות והתחי ל ערבו ת ע ו בל ר הג ב ד  צו ב

יעצות עט  בתוקף סמכותי לפי סעיף 14א לפקודת הבנקאות, 1941!, ולאחר התי
 הועדה, אני קובע לאמור:

י 8עי>׳ 1 1. בסעיף 1 לצו הבנקאות (ערבויות והתחייבויות אחרות על חשבון לקוחות), תשל״ה— י?ו  ת

 21975, בסעיף קטן(ו) במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) קרנות אחרות ועודפים, בניכוי הפסדים, לפי המאזן המבוקר ליום
 האחרון של השנה שקדמה ליום החישוב, אך למעט רווחים שנצטברו בחברות

 הבת ובחברות המסונפות, כל עוד הבנק לא קיבל אותם;״

 תחילי׳ 2. תחילתו של צו זה ביום י״א טבת תשל״ז(1 בינואר 1977).

 ד,*ם 3. לצו זה ייקרא ״צו הבנקאות (ערבויות והתחייבויות אחרות על חשבון לקוחות)
 (תיקון), תשל״ז—1977״.

י נ פ ן ג ו נ ר  י״א בשבט תשל״ז(30 בינואר 1977) א
) נגיד בנק ישראל 7 2 2 1 0 מ 5 ת ) 

ס׳ 1, עמי 85; ס״ח תשכ״ה, עמי 50.  1 ע״ר 1941, תו
 2 ק״ת תשל״ה, עמי 2496; תשל״ו, עמי 381.

ם ב ר ־ ל ב י י  ח
 שר המסחר והתעשיה
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1961 - א ״ כ ש  חוק דשות הנמלים, ת

ת ו ר י ח ת ב ל ו מ ע ם בדבר ת י  כלל

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לחוק רשות הנמלים, תשכ״א—1961 י, מתקינה
 רשות הנמלים כללים אלה:

ת ל ו מ ע י איסור ת ל מ י נ מ ן ח ך ת ו ת  1. לא ינהל. אדם תעמולת בחירות לכנסת או לרשות מקומית ב
ת י י י ח  הרשות, אם לפי.נהלי הרשות יש בכך כדי לפגוע בביצוע היעיל של תפקידי הרשות ב

 וסמכויותיה.

 2. לכללים אלה ייקרא ״כללי רשות הנמלים (ניהול תעמולת בחירות), תשל׳׳ז— השם
 1977״.

ד ר א י י ו ל ת פ  נתאשר. נ
 כ״ז בטבת תשל״ז(17 בינואר 1977) יושב ראש רשות הנמלים

 (חמ 755358)

ב י ק ד י ע  ג
 שר התחבורה

 1 ס״ח תשכ״א, עמ׳ 145.

מי ן מקו  מדוד לשלטו

 פקודת העיריות

ם י ת מ ק פ ס ר א ב ד ה ב פ י ח ק עזר ל ו  ח

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

ת פ ס ו ת ן ה קו , במקום פריטים 1, 2, תי  1. בתוספת לחוק עזר לחיפה (אספקת מים), תשכ״ט—1969 2
 9,8,7,5,4,3, 10 ו־12 יבוא:

רות  האגרה בלי

17 

1300 

220 
175 
110 

 לפי חשבון שהגיש המנהל.

 ״1. בקשה להספקת מים (סעיף 2 (ב))

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

 עד ״2

 נוסף לכך, לכל מטר אורך:
 (1) עם חיצוב בסלע

 (2) עם חפירות באדמה או חול
 (3) ללא חפירה

 מעל ״2 או חיבור מיוחד

ת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197. נ  1 דיני מדי
, עמי 753 ועמי 1192.  2 ק״ת תשכ״ט, עמ׳ 1188; תש״ל, עמ׳ 1356; תשל״ו
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ת י י י ל ג האגרה ב ן ש 1 ר , ה ש ת ר ס ה ל ו  3. אגרה בעד ד׳יתר לשינויה א
 פרטית (סעיף 3 (ב)) 60

 4. אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3 (ה)) 45

, לכל מ״ר של שטח (  5. אגרת הנחת צינורות(סעיף 4(א) ד(ג)
 מגרש שבעדו טרם שולמה אגרת הנחת צינורות 12.75

 נוסף לכך, לכל מ״ר של שטח בניה או בניה נוספת,
 אם המרחק בין הרצפות בבנין —

 (1) אינו עולה על 6 מטר, לכל מ״ר של שטח בניה 28
 (2) עולה על 6 מ״ר, לכל מ״ק של נפח בניה 8.65

 7. דמי התקנת מד־מים (סעיף 5 (ו)):
 (1) מד־מים שםיווגו —

60 5—3 
60 10—7 

 (2) מד־מים שקטרו עולה על ״\1 לפי חשבון שהגיש המנהל.

: ( ( י  8. אגרת בדיקת מד־מים לפי דרישת הצרכן(סעיף 5 (
 מד־מים שקטרו —

 (1) אינו עולה על ״2 25
 (2) עולה על ״2 ואינו עולה על ״3 40
 (3) עולה על ״3 50

 9. אגרת החזקת מד־מים והחלפתו(סעיף 5 (יא)), לחודש:
 (1) מד־מים שסיווגו —

4.20 5 — 3 
6.60 10 — 7 

\ ואינו עולה על ״3 12 \  (2) מד־מים שקטרו עולה על ״
 (3) עולה על ״3 25

 10. אגרת שימוש במד מים זמני(סעיף 5 (ח)), לחודש, האגרה המינימלי״.
מ ו ר י ל ת ג רו י  , , האגרה בל

 נוסף על אגרת החזקת מד־מים והחלפתו: >
 (1) מד־מים שסיווגו —

40 8.50 5—3 
75 12 10—7 

 (2) מד־מים שקטרו עולה על ״\1 25.50 110
רות  האגרה בלי

 12. אגרת חידוש חיבור(סעיף 11 (ד)) 35״

ם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה (אספקת מים) (תיקון), תשל״ז—1977״. ש ,  ד

ם צ י י ז ל ח ו ר  נתאשר. י
 א׳ בשבט תשל״ז(20 בינואר 1977) ראש עירית חיפה

 (חמ 8/7)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים
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 פקודת העיריות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 945 ן

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ה ב י ר ב ט ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות !, וסעיף 3 לפקודת הרשויות
, מתקינה מועצת עירית טבריה חוק עזר זה:  המקומיות (מם עסקים), 1945 2

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  1. במקום התוספת לחוק עזר לטבריה (מס עסקים עירוני), תש״י—1950 3 (להלן ה
 — חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״תוספת

 בתוספת זו, ״סוג״ — סוג של עסק או מלאכה כפי שקבעה המועצה

רות ת תיאור המלאכה או העסק המס בלי רו י ר המלאכה או העסק המס בל או  תי

 בית מלאכה לחשמלאות רכב —
 שאינו מעסיק עובדים 900

 המעסיק עובדים 1500
 בית קולנוע 5000
 בית דפוס 2500

 בית חרושת לייצור —
 גלידה 1800
 גזוז 4000
 קרח 1200
 בית מלאכה מיכני 2000

 בית מלאכה להרכבת תריסים —
 שאינו מעסיק עובדים 800

 המעסיק עובדים —
 עד 2 1500
 מ־3 עד 5 2000
 מעל 5 3000

 בית מלאכה לצביעת רהיטים, ופוליטורה או
 פוליאסטר 600

 בית חרושת המופעל בכוח מנוע, המעסיק
 עובדים —

 עד 5 2500
 מ־6 עד 10 4000
 מ־ 11 עד 25 5000
 מ־26 עד 50 7500
 מ־ 51 עד 100 9000

 מ־100 ומעלה 10000
 בית חרושת לייצור גרבונים, המעסיק

 עובדים —
 עד 20 5000
 מ־ 21 עזי 100 7000

 אבובים או צמיגים, תיקון או ניפוח 400
 אספקת המרי אינסטלציה לינינים או לחק

 לאים וחמרי הדברה 9500
 אספקת גז לבשול ולחימום, לפי מספר
 הלקוחות, ובלבד שכאשר הגז מסופק
 למטבח משותף ייחשבו כל חמש נפשות

 כלקוח אחד —
 עד אלף לקוחות, לכל 100 לקוחות או

 חלק מהם 200
 ליןעלה מאלף לקוחות, לכל 200 לקוחות

 נוםפים או חלק מהם 200
 אספקת תוצרת חקלאית ושיווקה 20000
 אספקת חשמל 20000

 אופטיקאי אי חנות לצרכי אופטיקה —
 בנכר ר0יקו 3750
 במקום אחר 2000

 אטליז ~~
 שאינו מעסיק עובדים 300
 המעסיק עובד אחד 750

 המעסיק יותר מעובד אחד 1250
 בנק 20000
 סניף בנק באחת השכונות בעיר 7500

 הובלה —
 בטנדר 120.

 באוטו משא —
 עד 3 טון .200
 מ־3 טון עד 8 טון 400
 מעל ל־8 טון 900

 בית מרקחת 3750

וסח חדש 8, עמי 197. ת ישראל, נ נ י מדי נ  1 די
 2 ע״ר 1935, תוט׳ 1, עמ׳ 115; ס״ח תשכ״ז, עמ׳ 2; תשל״ד, עמי 144¡ תשל״ז, עמ׳ 2.

 3 ק׳׳ת תש״י, עמ׳ 727; תשל״ה, עמ׳ 2181; תשל״ו, עמי 471.
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רות ר המלאכה או העסק המס בלי או ת תי רו  תיאור המלאכה או העסק המס בלי

 בגדי נשים —
 ברחי הגליל 1600
 במקום אחר 1250
 בגדי ילדים 1250
 גלנטריה, אריגים, בדים 800
 דברי סריגה, סידקית 600
 דוכן למכירת סידקית, דברי סריגה והלבשה 300
 חנות לשמלות חופה 750

 חנות למכירת טלויזיות, מקררים חשמליים,
 מכונות כביסה ומוצרי חשמל אחרים 4000

 חנות למכירת צעצועים או מכשירי ספורט
 ששטחה —

 עד 20 מ״ר 300
 מעל 20 מ״ו׳ 2000
 חנות למכירת פרחים 900

 חנות למכירת שעונים ותכשיטי זהב 2000
 חנות לתיקוני שעונים 500

 חנות פרפומריה ששטחה —
 עד 15 מ״ר 800

 מעל ל־15 מ״ר 2500
 חנות למכירה וציפוי טפסים לקירות 800

 חנות, בית מלאכה או מקום למכירת ברזל או
 לעיבוד ברזל בניה 4000

 דוכן למכירת — דברי מתיקה, צעצועים,
 הלבשה והנעלה 50,?

 חנות למכירת דברי פורמאיקה 100
 חנות למכירת כרטיסי ענוגים 250

י  חנות או מחסן לכלי ברזל, עצים וחמרי
 בנין -

 ברח׳ הגליל 2250
 במקום אחר 1500
 חוף רחצה 5000

 חוף רחצה ובידור, או חוף רחצה ומסעדה או
 חוף רחצה ובונגלוס —

 בדרך ברק 9000
 בדרך שד׳ א. קפלן 7000

 חוף רחצה, אולם חתונות ומסעדה 15000.
 חייט או תופר —

 שאינו מעסיק עובדים 100
 המעסיק עובד אחד 300
 המעסיק שני עובדים או יותר 500
 חדרים מושכרים לאורחים, לכל חדר 125

 השכרת דירות, מחסנים, בתי עסק וחנויות 7500
 טחינת קפה או קלייתו —

 חנות ששטחה עד 20 מ״ר 600
 חנות ששטחה מעל ל־20 מ״ר 1300
 טחנת קמח או זרעונים 8000

 ייצור סוכריות או שוקולדה או מיני מתיקה
 אחרים 500

 מ־ 101 עד 150 9000
 למעלה מ־150 10000

 בית חרושת לקונפקציה, המעסיק עובדים —
 עד 20 2500
 מ־ 21 עד 50 3750
 מ־ 51 עד 100 7000
 מ־ 101 עד 150 9000

 למעלה מ־150 10000
 בית מלאכה לרדיאטורים 600

 ביטוח, סניף או משרד —
 שאינו מעסיק עובדים 900

 המעסיק עובדים 3600
 סוכן ביטוח ללא משרד 300

 בית מריטה לעופות 1200
 בית מלון או פנסיון, לכל מיטה —

 סוג א׳ 90
 סוג ב׳ 55
 סוג ג׳ 28
 סוג ד׳ 10

 בית קפה או מסעדה —
 ברח׳ הגליל —

 שאינו מעסיק עובדים 1100
 המעסיק עובד אחד 2500
 המעסיק שגי עובדים 4000

 ברח׳ הגליל ושפת הים —
 המעסיק מעל לשני עובדים 6000

 במקום אחר —
 'שאינו מעסיק עובדים 300
 המעסיק עובדים 600

 גלריה 1000
 דייג — לכל ספינה 600

 דגים —
 בסיטונות 2000

 בקמעונות —
 רח׳ הירקון והשוק העירוני 1000
 במקום אחר 600

 הקמת שיכונים ומכירת בתים, מחסנים, בתי
 עסק וחנויות . 20000

 השכרת רכב, לכל מכונית 400
 וילונות — תפירה והתקנה 500

 זבלים, אשפה, זבלים הימיים או מלאכותיים,
 מכירה או החסנה 2500

 זגג או עושה מסגרות —
 שאינו מעסיק עובדים 700

 המעסיק עובדים 1250
 שרות או משרד לשמירה 2000
 חנות לממכר ממתקים 600

 חנות למכירת —
 בגדי הלבשה —

 בלי עובדים 850
 המעסיק עובד אחד או יותר 1800
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רות ת תיאור המלאכה או העסק המס בלי רו י  מיאור המלאכה או העסק המס בל

 מפעל לייצור בד מניר, המעסיק עובדים —
 עד 50 4000
 מ־ 51 עד 100 6500
 מ־ 101 עד 150 8000

 למעלה מ־150 10000
 מפעל לייצור מכשירי כיבוי 6000
 מפעל לייצור מסגרות משקפיים 2000

 מוסך לכלי רכב ממונעים —
 תיקון, החסנה או לשירות אחר —

 המעסיק —
 עובד אחד 800

 2 עובדים 1500
 מ־3 עד 6 עובדים 2500
 מעל לששה. עובדים 4000

 מוסך לכלי רכב ממונעים, דיזלים — תיקון
 והחסנה 4000

 מפעל להכנת בטון יציקה 15,000
 מסגר, חרש נחושת, חרש ברזל, נפח, פחח,
 מתקן אופניים או פרימוסים, שאינם מש

 תמשים במכונות מונעות בכוח מיכני —
 שאינם מעסיקים עובדים 300
 המעסיקים עובדים 700

 מסגר, נפח או צבע רכב המשתמש במכו
 נות מונעות בכוח מיכני —

 שאינו מעסיק עובדים 700
 המעסיק —

 עובד אחד 900
 2 עד 3 עובדים 1500
 יותר מ־3 עד 5 עובדים 3000
 מעל ל־5 עובדים 4500

 מספרה לגברים —
 שאינה מעסיקה עובדים — ברה׳ הגליל

 ובשכ׳ ק״ש 500
 במקום אחר 250

 המעסיקה עובדים — ברת׳ הגליל ושכ׳
 ק״ש 1000
 במקום אחר 700

 מספרה, סלון ליופי לנשים 1750
 מאפיה —

 האופה עד 300 טון קמח לשנה 1500
 האופה מ־ 301 טון עד 500 טון קמח

 לשנה י 4000
 האופה מעל ל־500 טון קמח לשנה 5000

 מהנדס, אדריכל או מודד —
 שאינו מחזיק עובדים 2500

 המחזיק —
 עובד אחד 3000
 מעל עובד אחד 4000

 מחצבה 10000

 ייצור או מכירת לבנים, מרצפות או מוצרי
 מלט אחרים —

 המחזיק שטח עד 2 דונם 3000
 המחזיק שטח מ־2 דונם עד 4 דונם 8000

 המחזיק שטח מעל ל ־4 דונם 12500
 ייצור דברי קוסמטיקה —

 שאינו מעסיק עובדים 900
 המעסיק עובדים שמספרם —

 עד 2 1500
 3 עד 5 2000
 6 או יותר 3000
 ייצור שיש למצבות או מכירתו 1500
 יריקות בסיטונות 5000

 ירקות בקמעונות —
 חנות ששטחה עד 20 מ״ר 600
 חנות ששטחה מ־21 עד 30 מ״ר 900

 חנות ששטחה מעל ל ־30 מ״ר 1500
 בשכוני עולים ובשוק העירוני 350

 כלי בית או כלי מטבח —
 חנות במקום מרכזי 1000
 ברח׳ הירדן 600
 בדוכנים 250

 מוסד כספי לאשראי וחסכון 8000
 משחקי ביליארד ושעשועים 900
ד לעבודות גרפיקה 900 ו ז  מ

 מכולת בסיטונות 1300
 מכלון בקמעונות —

 ברח׳ הגליל ורה׳ הירדן 625
 ברחוגיות אחרים 450

 י בשייכתי עולים ובשוק העירוני — חנות
 ששטחה —

 עד 20 מ״ר 320
 מעל ל ־20 מ״ ר 500
 חנות פלפל 500

 משקאות משכרים —
 בסיטונות 2500
 בקמעונות 500

 מכירת נעלים —
 רח׳ הגליל ורח׳ הירדן — חנות ששטחה —

 עד 20 מ״ר 900
 מעל 20 מ״ר 1300

 במקום אחר — חנות ששטחה ~
 עד 20 מ״ר 400
 מעל ל ־20 מ״ר 500

 מחסני קירור —
 נפח עד 1500 מ״ק 2000
 למעלה מ־1500 מ״ק עד 2500 מ״ק 2500
 למעלה, מ־2500 עד 4000 מ״ק 4000
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רות ר המלאכה או העסק המס בלי או  תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תי

 סוכנות או מכירה סיטונית של שמנים בלתי
 מינרליים, מרגרינה, או שומן מאכל אחר 5000
 סוכנות להובלה 2000
 סוכנות למכירת נקניק י 1000
 סוכנות למכירת עופות ומוצרי בשר 3500

 סוכנות לגלידה, קרטיב, שלגונים, ארטיק,
 קוקטיל וכיוצא בהם 3000
 סוכנות ומחסן למכירת ממתקים בככר אגד 7000

 סוכנות למכירת ממתקים —
 ברח׳ הגליל 3000
 במקום אחר 800

 סוכנות למכירת סיגריות 5000
 סייד או צבע —

 שאינו מעסיק עובדים 300
 המעסיק —

 עובד אחד 450
 יותר מעובד אחד 700
 סנדלר או מוכר סנדלים או נעלי בית 75

 ספרים או מכשירי כתיבה — מכירה —
 ברח׳ הגליל וככר העצמאות 500,?
 במקום אחר 1500
 עתונים 300

 עורך דין, משרד —
 שאינו מחזיק עובדים 1500
 המחזיק עובד אחד 500;?
 המחזיק מעל עובד אחד 3000

 עופות — חיים או שחוטים — שלא בשי!:וני
 עולים —

 חנות ששטחה עד 20 מ״ר 500
 חנות ששטחה מעל 20 מ״ר 1000
 בשיכוגי עולים 350
 עורות 600

 ציוד וחומרי אינסטלציה לבנין —
 ברח׳ הגליל 3500
 במקום אחר 1000

 צרכי חשמל, תיקונים חשמליים או אינסטלציה
 חשמלית —

 במקום מרכזי—רה׳ הגליל, ככר העצמאות
 או רח׳ הירדן, חנות ששטחה —

 עד 20 מ״ר 1000
 מעל 20 מ״ר 1500

 במקום אחר, חנות ששטחה —
 עד 20 מ״ר 650
 מעל 20 מ״ר 900

 צלם או מכירת צרכי צילום —
 במקום מרכזי 750
 במקום אחר 400

 מכבסה או מפעל לניקוי יבש, לערגול או
 לגיהוץ אוטומטיים או עם מכונות קיטור

 חשמליות —
 המעסיקה עד 2 עובדים 1000
 המעסיקה מעל 2 עובדים 4000
 מכבסה בטבריה עלית 3000
 מקום לקבלת בגדים לניקוי או כביסה 300

 מכון רנטגן 2000
 מצבעה 3000

 מרחצאות מינרליים או רפואיים 20000
 מרפא שיניים או טכנאי שיניים 1500

 משאבת בנזין, סוכנות או מכירה סיטונית של
 נפט או בנזין —

 ברח׳ אלחדיף 6000
 ברח׳ הגליל 3000

 משרד או סוכנות תיירות, נסיעות וטיולים 12500
 משרד או סוכנות לשייט כנרת 6000

 משרד להנהלת חשבונות — ללא הפעלת
 מכונות —

 שאינו מחזיק עובדים 1500
 המחזיק עובד אחד 2500
 מעל עובד אחד 3500

 משרד רואה חשבונות —
 שאינו מחזיק עובדים 1500
 המחזיק עובד אחד 2500
 מעל עובד אחד 3500
 משרד לפרסום וייעוץ 1000

 מתווך או סרסור למכירת מקרקעין או למש
 כנתאות 400
 מתקן נעלים 70

 מתרגם או בעל מכונות שכפול 1000
 נגריה —

 שאינה מעסיקה עובדים 100
 המעסיקה —

 עובד אחד 700
 מ־2 עד 3 עובדים 1500
 מ־4 עד 6 עובדים 2500
 יותר מ־6 עובדים 5000
 סוכנות פיס, טוטו, לוטו, ועתונים 6000
 סוכנות למכירת משקאות קלים 2000
 סוכנות למכירת צבעים וכימיקלים 3000
 סוכנות למכירת בירה 3750

 סוכנות למכירת טקסטילים —
 המעסיק עד 2 עובדים 4000
 המעסיק יותר מ ־2 עובדים 6000

 סוכנות או חנות למכירת מכוניות או חלקי
 חילוף —

 ברח׳ הגליל 3500
 במקום אחר 2000
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ת ו ר י ל רות תיאור המלאכה או העט? המם ב  תיאור המלאכה או העסק המם בלי

 לכל אופנוע או קטנוע 460

 רופא, מקום קבלת חולים 3750

 רופא: שיניים 3750

 רפד או רצען 200.

 רפדיה לרהיטים וכלי רכב 350

 שירות מקררים חשמליים או תקוניהם 12500

 שרברב וכל העוסקים בסידור אינסטלציה
 סניטרית או תיקוניהם 750

 שירות אוטובוסים עירוני או בין עירוני 20000

 שירות למכשירי קשר 2500

 שירות מוניות בין עירוני 5000

 שירות מוניות ציבורי עירוני, לכל מונית 500

 תכשיטים, מתנות. או דברי נוי 1750

 תבואה — מכירה או החסנה 1250

 תנורים לאפיית פיתות —
 במקום מרכזי — ובמרכז המסחרי 1500
 במקום אחר 400

 תעשיית נקניק או אטריות 1000״

 קבלן לעבודות בנין, ביוב, כבישים, תיעול,
 סלילה איו קידוח, אינסטלציה וכיוצא
 באלה בתחום העיריה שהיקף המחזור

 השנתי בלירות הוא —
 עד 300,000 2500
 למעלה מ־300,000 עד 450,000 4000
 למעלה מ־450,000 עד 600,000 6000
 למעלה מ ־600,000 עד 750,000 8000

 למעלה מ־750,000 20000
 קונדיטוריה 800

 קיוסק, דוכן או חגות למכירת גזוז, לחמניות,
 עוגות, ביסקויטים, סיגריות או שוקולדה 200

 רהיטים —
 ברח׳ הגליל, כיכר העצמאות, או רח׳

 הפרחים —
 שאיגו מעסיק עובדים 2250
 המעסיק עובדים 3600
 במקום אחר — ככר אגד 2500

 יכב המשמש ללימוד נהיגה בבי״ס לנהיגה —
 לכל מכונית 670

1 באפריל 1976). תחילה ) ו ״ ל ש לתו של חוק עזר זה ביום א׳ בניסן ת  2. תחי

ם המס לפי חוק עזר הוראות מעבר ת סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלו  3. היראו
לם ; או ת ו מ ו ש ר ם חוק עזר זה ב  זה ללזות ׳1976/77 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסו
לו שולם תו כאי ת 1976/77 יראו או נ ד ש ע לם לפי חוק העזר העיקרי ב  כל סכום ששו

ן המס לפי חוק עזר זה.  על חשבו

_ השם ן ״ ל ש ם עירוני) (תיקון), ת ה (מס עסקי ר לטברי  4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עז
 1977״.

׳ צ ח ר  נתאשד. מ
ה נואר 1977) ראש עירית טברי 3 בי 0 ) ז ״ ל ש ט ת ב ש  י״א ב

 (חמ 8/2)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפגים.

ת 3665, כ״ט בשבט תשל״ז, 17.2.1977 963 ו נ ק ת  קובץ ה



 פקודת העיריות

ו 9 6 2 - ג ״ כ ש  חוק הרשויות המקומיות (ביוב), ת

ל ביוב ט י ה בדבר ה נ ו מ ש ־ ת י ר ק ק עזר ל ו  ח

, וחוק הרשויות  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־252 לפקודת העיריות1
 המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962.־, מתקינה מועצת עירית קרית־שמונה חוק עזר זה:

 תיקון סעיף י 1. בסעיף 7 לחוק עזר לקרית־שמונה (ביומ, תשל״ה—1975 « (להלן — חוק העזר
 העיקרי, במקום ״קנס 500 לירות״ יבוא ״קנס 5,000 לירות״, ובמקום ״קנס נוסף 20

 לירות״ יבוא ״קנם נוסף 200 לירות״.

ת 2. במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא: פ ס ו ת ת ה פ ל ח  ה

 ״תוספת
 (סעיפים 2 ו־3)

 שיעור ההיטל
ת י ר י י  היטל ביוב — ב

 א. ביוב ציבורי —

 לכל מ״ר של קרקע (כולל קרקע שעליה עומד הבנין):
 למגורים 50־1
 לתעשיה 1

 לכל מ״ר של בניה או תוספת לבנין קיים, בכל קומותיו של
ן לפי מידות חוץ:  המי

 למגורים 9. י
 לתעשיה 6

 ב. ביוב מאסף (כולל מיתקנים) — \

 לכל מ״ר של קרקע (כולל קרקע שעליה עומד המין):
 למגורים 1.50
 ל תעשיה 1

 לכל מ״ ר של בניה או תוספת לבניין קיים, בכל קומותיו
ן לפי מידות חוץ:  של המי

 למגורים 8
 ל תעשיה 5

 ג. מכון טיהור —
 נכסים המשמשים למגורים ולמטרות מסחריות שאינן תעשיה,

 לכל מ״ ר אחד של בניה 10
 נכסים המשמשים כמבנים לתעשיה, לכל מי׳ ר אחד של בניה 7״

נת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197. י מדי נ  1 די
 2 ס״ח תשכ״ב, עמי 96; תשל״ב, עמי 156.

 3 ק״ת 3275, תשל״ה, עמ׳ 596.
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לה  3. תחילתו של חוק עזר זה ביום א׳ בניסן תשל״ו(1 באפריל 1976). תחי

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־שמונה (ביוב) (תיקון), תשל״ז—1977״. השט

י נ ו ל ם א ה ר ב  נתאשר. א
 א׳ בשבט תשל״ז(20 בינואר 1977) ראש עירית קרית־שמונה

 (חמ 8/12)

 ש ל מ ה ה ל ל
 שר הפנים

 פקודת העיריות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

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

, וסעיף 3 לפקודת 1  בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות
, מתקינה מועצת עירית קרית ים חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2

ת סעיף 2א פ ס ו  1. בחוק עזר לקרית ים (מס עסקים מקומי), תשי״ט—1959 3 (להלן — חוק העזר ה
 העיקרי), במקום ״מס עסקים מקומי״ יבוא בכל מקום ״מס עסקים עירוני״ ואחרי סעיף

 2 יבוא:

 2א. שיעורי המס המצויינים בתוספת יוגדלו כן־ —
 עייעור המס

 השיעור עד אלף לירות — תוספת של 35% ;
 השיעור מאלף ואחת לירות עד חמשת אלפים לירות — תוספת

 של 50%;
 השיעור מעל חמשת אלפים לירות — תוספת של 100%״.

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

י ב ע ת מ  3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת הכספים היראו
 1976/77, והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות; אולם
 כל סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1976/77, ייחשב כאילו שולם על

 חשבון המם לפי חוק עזר זה.

ט ש  4. לחוק עזר זה ייקרא.״חוק עזר לקרית ים (מם עסקים עירוני) (תיקון), תשל״ז— ה
 1977״.

ת ר פ ן א י מ י נ  נתאשר. ב
 י״א בשבט תשל״ז(30 בינואר 1977) ראש עירית קרית ים

 (חמ 8/2)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

וסח חדש 8, עמי 197. נת ישראל, נ י מדי נ  1 די
ם׳ 1, עמי 115; סייח תשכ״ז, עמ׳ 2; תשל״ז, עמ׳ 2.  2 ע״ר 1945, תו

 3 ק״ת תשי״ט, עמ׳ 349; תשל״ה, עמ׳ 995.

QfiS 17.2,1977 ,ת 3665, כ״ט בשבט תשל״ז ו  קובץ התקנ



 פקודת המועצות המקוממת

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 945ו

ם י ק ס ס ע ל בדבר מ מ ר כ ף ה ק עזר לחו ו  ח

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות1
, מתקינה המועצה האזורית חוף־הכרמל חוק  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 עזר זה:

ה סעיף 2 1. בסעיף 2(א) לחוק עזר להוף־הכרמל (מס עסקים מקומי), תשכ״ו—1966 3 ק י  ת

 (להלן — חוק העזר העיקרי), אחרי ״בשיעור הקבוע בתוספת״ יבוא ״בתוספת אחוזים
 לכל סכום שחוייב בו העוסק עד ליום י״א בחשון תשל״ז (4.11,76), כמפורט להלן:

 (1) 35% — לסכום מס עד אלף לירות;

 (2) 50% — לסכום מס שלמעלה מאלף לירות עד חמשת אלפים לירות;

 (3) 100% — לסכום מם שלמעלה מחמשת אלפים לירות;

 ובלבד שסכום המס לא יעלה על עשרים אלף לירות״.

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

י 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 76/77?1 ב ע ת מ ראו  הו

 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות; אולם כל סכום שש,לם
 לשנת 1976/77 לפי חוק העזר העיקרי יראוהו כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק

 עזר זה.

י- ם 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחוף־הכרמל (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ז ש ,  י

 1977״.

ע ל י ס כ ד ר  נתאשר. מ
 א׳ בשבט תשל״ז(20 בינואר 1977) ראש המועצה האזורית חוף <;>,ירמל

 (חמ 8/2)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפגים

ת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256. נ י ד  1 דיני מ
ס׳ 1, עמי 115; ס״ח תשכ״ז, עמי 2; תשל״ד, עמ׳ 144; תשל״ז, עמ׳ 2.  2 ע״ר 1945, תו

 3 ק״ת תשכ״ו, עמ׳ 726; תשל״ו, עמי 623.
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 פקודת המועצות המקומיות

ת ו ב ו ח ת ר ל י ל ף־ השרון בדבר ס ק עזר לחו ו  ח

, מתקינה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות
 המועצה האזורית חוף־השרון חוק עזר זה:

 1־ בחוק עזר זה —

 ״ביב״ — לרבות תעלת שופכין, חפירה לבנית ביבים, צינורות ואבזרים לבניית ביבים;

 ״בעל״ — ולרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס, או שהיה מקבלה אילו
 הנכס היה נותן הכנסה, או המשלם ארנונות למועצה או מסי ממשלה ביחס לנכס, בין
 בזכותו הוא ובין כסוכן, כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין
 שאיננו הבעל הרשום, בין אם הוא מחזיק בנכס למעשה ובין אם לאו וכולל שוכר או

 שוכר משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מחמש שנים;

 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב, לרבות הוצאות משרד וכל סכום המגיע
 מאת המועצה, אם כריבית ואם באופן אחר, בקשר עם הסלילה או מימונה ולרבות

 הוצאות הגביה, אך בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה;

 ״כביש״ — רחוב או כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי חיים
 בהתאם לחוק עזר זה;

 ״כיסוי״ — רובד אבנים, בטון או חומר אחר, בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר ובין
 שאיננו *מצופה, וכל חומר שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש, כפי

 שיקבע המהנדס;

 ״מדרכה״ רחוב או חלק מרחוב, בין מכוסה אספלט ובין מרוצף, לרבות אבני שפה,
 קירות מגן, מדרגות וקירות תומכים, שהמועצה הקצתה אותו בהתאם לחוק עזר זה

ל בלבד;  להולכי רג

 ״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח•—1958 2, שמינתה אותו
 המועצה, לרבות מי שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

;  כולן או מקצתן

 ״המועצה״ — המועצה האזורית חוף השרון;

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

 ״סלילת רחוב״ — סלילת רחוב או מדרכה ברחוב מסויים, לרבות עבודות אלה:
 (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים;

 (2) התאמת רחוב מבחינת שיפועיו ומפלסיו לרחובות הסמוכים לו וכיוון כניסות,
 מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל;

 (3) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מהדש, עקירת עצים, נטיעתם
 מחדש, הריסת ׳מבנים ישנים ופינוים, התקנה מחדש של ביבים, תעלות, צינורות

 מים, בורות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקם וסתימתם;

וסח חדש 9, עמ׳ 256. ת ישראל, נ נ י מדי נ  1 די
 2 ס״ח תשי״ח, עמי 108.
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י שפה, גדרות, צידי דרך, נ ב יתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, א י  (4) בנ
; ב ו ח ר ת ה ם הגובלים א ל וכל עבודה בנכסי  גדרות מגן וקירות גבו

; ה ל ל עמודים א הצבתם ש רת בורות לעמודי תאורה ו  (5) חפי

עת עצים טי ת וספסלים, נ כו  (6) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, ברי
רם; דו י ג  וצמחים, סידורם ו

; ה י נ ב לת רחוב, השגחה ופיקוח על ה י ת לסל י נ ת תכ נ כ  (7) ה

; ך כ ת מדרכה או הכרוכה ב ל י ל ס ת הדרושה ל ר ח דה א  (8) כל עבו

; ב ו ח  ״נכס״ — כל בנין וכל קרקע למעט ר

ו ובין אותו רחוב או קטע נ כס שבי ת נ ו ב ר ב או קטע מרחוב — ל  ״נכס גובל״ — לגבי רחו
 נמצאים תעלה, ביב, חפירה, רצועת ירק, נטיעות, או כיוצא באלה, בין אם יש גישה
ת י נ ; או שטח המיועד לפי תכ ר ו מ א ב או קטע ובין אם אין גישה כ תו רחו כס מאו נ  ל

ן והבניה, תשכ״ה—1965 3¡ ו ם לחוק התכנ א ת ה  שאושרה ב

י האדמה כיסוד לכיסוי נח על פנ רכר או הומר אחר, שהו בד אבנים, בטון, כו  ״תשתית״ — רו
ועה.  או כדי לשמש באופן זמני לתנ

ם לחוק עזר זה; א ת ה לת כביש או מדרכה ב  החלטה על סלילי׳ 2. המועצה רשאית להחליט על סלי
 כביש

ה לבעלי ת ט ל ח ל כביש או מדרכה, יודיע ראש המועצה על ה  הודעה על החלטה 3. החליטה המועצה לסלו

ת לפי סעיפים 6 או 9 ; ו פ ת ת ש ש הנכסים החייבים בדמי ה י ב י כ י י פ  י

ה ב ח ר ה ם של כביש או מדרכה קיימים, בין ל ב ח ת ר ו ת לשנ  שינוי רחבו של 4. (א) המועצה רשאי
ם; ש ובין לצמצו י ב  י

י נכמימ ד שלא יחוייבו בעל ב ל ב ת סלילה, ו צאו  (ב) הוצאות השינוי דינן כדין הו
ל המדרכה. נה ש לה הראשו ת הסלי  אלא בהוצאו

ת ב ע נ צ ו ב לה ת י ; הסל ס ד נ ה מ יקבע בידי ה ל כביש באופן שי ת לסלו  5. המועצה רשאי
ב !!־:ין ו ח ף ך ה ר ו ! א ק כ ן ב , ׳ ב ה צ ע ו מ ת ה ט ל ח ם המפורטים להלן, הכל לפי ה ת או בשלבי ח  א

: ם י ע ט  קטעים ק

ל הכביש ו המלא ש  (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין כדי רחב
; א ל מ ו ה ב ח  ובין שלא כדי ר

ת הסלילה עד כדי שטחן; צות כדי להביא א ת הנחו דו  (2) ביצוע העבו
ת בלבד, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי י ת ש ת  העליון של ה

; א ל מ ו ה  רחב

ת הכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו ח נ  (3) ה

; א ל מ  ה

ת והכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא י ת ש ת לת ה  (4) סלי

; א ל מ ו ה ב ח  כדי ר

; ר ו מ א ם כ ת או בשלבי ח ת א ב לת הכביש, ב ת סלי מ ל ש  (5) ה

עת עצים וצמחים, טי ת וספסלים, נ כו  (6) סידור שדרות, מדשאות, ברי

גידורם:  סידורם ו

 סלילת כביש

 3 ס״ח תשב״ה, עמי 307.
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 שיעורי דמי
ת ו פ ת ת ש  ה

לת כבישים י  בסל
 וגבייתם

 6. (א) בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים אותו
 קטע הרחוב שבו נסלל הכביש בשעור של 100% ;

 (ב) דמי השתתפות לפי סעיף קטן(א) יחולקו בין בעלי הנכסים חציים ביחס לאורך
 חזיתותיהם וחציים ביחס לשטח של הנכסים הגובלים את הרחוב;

 (ג) דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמור, ישולמו למועצה על ידי כל
 אחד מבעלי הנכסים מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שישלח אליהם המהנדס; ואולם
 אם נסלל הכביש שלבים שלבים, רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים,
 מיד עם השלמת כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים שהושלמו

 לפניו, לפי חשבון שישלח אליהם המהנדס.

ת על ו ג  פקדו
 חשבון דמי

ת ו פ ת ת ש  ה
לת כבישים י  בסל

 7. (א) נמסרה הודעה לפי סעיף 3, רשאי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב
 מאת כל אחד מבעלי הנכסים החייבים או עשויים להיות חייבים בדמי השתתפות לפי סעיף
 6, לשלם למועצה, תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה על חשבון חלקו בדמי ההשתתפות

 את הסכום הנקוב בהודעה, ובעל הנכס חייב למלא אחר הדרישה;

 (ב) בהודעה כאמור בסעיף קטן (א) לא ינקוב ראש המועצה אלא באותו סכום
 שהוא הלקו של מקבל ההודעה, לפי החלוקה האמורה בדמי השתתפות של בעלי הנכסים
 בהוצאות סלילת הכביש או שלב ממנו שבדעת המועצה לסלול במשך שנה אחת מיום

 ההודעה, כפי שהוצאות אלה נאמדו מראש על ידי המהנדס;

 8. המועצה רשאית לסלול מדרכה שעל סלילתה הוחלט לפי סעיף 2, באופן שייקבע מדרכות
י המהנדס; הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן, כולם או מקצתם, ד י  ג

 הכל לפי החלטת המועצה, בין לכל אורך הרחוב ובין קטעים קטעים ז

 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי בין כדי רחבה המלא של המדרכה
 ובין שלא כדי רחבה המלא;

 (2) הנחת אבני שפה;

 (3) ריצוף או כיסוי המדרכה, בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה
 המלא;

 (4) השלמת סלילת המדרכה, בבת אחת או בשלבים כאמור;

 (5) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים,
 סידורם וגידורם.

 שיעורי דמי
לת ת בסלי ו פ ת ת ש  ה

ת וגבייתם  מדרכו

 9. (א) בכל הוצאות סלילה ראשונה של מדרכה לפי חוק עזר זה ישאו בעלי
 הנכסים הגובלים אותה מדרכה בהתאם ליחס אורך חזיתותיהם למדרכה.

 (ב) החליטה המועצה לסלול סלילה ראשונה של מדרכה יחולו הוראות סעיפים
 6(ג) ו־ד, בשינויים המחריבים.

רת תשלומים  החז
 במקרה של אי־

 ביצוע

לת כביש י  סל
 בידי הבעלים

 10. גבתה המועצה פקדונות לפי חוק עזר זה ולא ביצעה את הסלילה במשך שנה מיום
 ההודעה, תחזיר המועצה למשלם את הסכום שהוא שילם לה.

 11. (א) לא יסלול אדם — חוץ מהמועצה — כביש או מדרכה אלא לפי היתר מאת
 המועצה ובהתאם לתנאים, הפרטים והדרכים שיפורטו בו; הפרטים, התנאים והדרכים

 כאמור ייקבעו בידי המהנדס באישור המועצה.

ו ד - ח ר״רז דזזזרוז וזןזזלי״ל ד7׳10 ל ו ו מ ח  דו1־*1 ה



 (ב) סלל אדם כביש או מדרכה ללא היתר כאמור או שלא לפי התנאים, הפרטים
 והדרכים המפורטים בהיתר, רשאית המועצה להרסם או לשנותם או לבצע את העבודה

 כהלכה ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשם כך.

ם 12. תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע ו כ י פ ה ע י י ע  ת

ת • , ,  ההוצאו

 עבודה מהעבודות המפורטות בסעיף 5 או 8 או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עזר זה—
 תהא ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.

 13. מסירת הודעה לפי׳ חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד
 מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או מועסק שם, או נשלחה בדואר
 במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאח
 רונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה
 במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה, או פורסמה

 בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה, שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.

 14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 5,000 לירות, ובמקרה של
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 200 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו

 או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 15. (א) הוראות חוק עזר זה יחולו לגבי רחובות שהוחל בסלילתם ביום ז׳ בתשרי
 תשל׳יז(1 באוקטובר 1976) ואילך (להלן — היום הקובע).

 (ב) רחובות שהחלה המועצה לסלול לפני היום הקובע יחול לגבם חוק ע,זר
 ל הוף־ השרון (סלילת רחובות), תשי״א—41951, וזאת אף אם הושלמה הסלילה לאחר מיום

 הקובע.

 (ג) תעודת המהנדס בדבר מועד תחילת הסלילה תשמש ראיה לדבר.

 (ד) על אף האמור בסעיף 6(א) אם החלה המועצה בסלילת הכביש יאחר היו מ
 הקובע, ולפני יום פרסומו של חוק זה ובאותה תקופה התחלפו הבעלימ בנכס הגוצל
 אותו כביש, יראו את מי שהם בעלי הנכס ביום פרסומו של חוק עזר זה לבעלים החיילים

 בהיטל.

ל 4. ט  16. חוק עזר לחוף־השרון(סלילת רחובות), תשי״א—195:1 _. ב

 17. תחילתו של חוק עזר זה ביום י״ב בטבת תשל״ז(2 בינואר 1977).

 18. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחוף השרון (סלילת רחובות), תשל״ז—1977״.

 מהירת הודעה

ו נשי  עו

ה ל י ח  ת
ת מעבר ראו הו  ו

ל טו  בי

לה  תחי

 השם

ר ל י ט ר ב  א
 ממלא מקום ראש המועצה האזורית

 חוף ••השרון

 נתאשר.
 א׳ בשבט תשל״ז(20 בינואר 1977)

 (חמ 8/3)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שד הפנים

 ק״ת תשי״א, עמ׳ 1469.

 970 הוב׳י התשנות 3665. כ״ט בשבט תשל״ז. 17,2.1977



 פקודת המועצות המקומיות

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

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

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  1. במקום התוספת השניה לחוק עזר לטירת־הכרמל (מודעות ושלטים), תשל״ב— ה
א . השניי• ף ב ׳ י 2 1 9 ל 2 

 ״תוספת שניה
 (סעיף 3(א))

ת ו ע ד ו : מ ק אי ל  ח

 1. מודעות על גבי לוחות המודעות של המועצה על סדרה של 25
 לוחות מודעות או חלק מהם:

 שיעור האגדה
ת ו י , י  (א) מודעה גדולה— נ

 לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם 25

 לכל יום נוסף 10

 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה 1

 (ב) מודעה בינונית —

 לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם 15

 לכל יום נוסף 5

 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה 1

/ (ג) מודעה קטנה — ' 

 לשלושת הימים הראשונים או הלק מהם 10

 לכל יום נוסף 2

 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה 1

 (ד) מודעה זעירה —

 לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם 5

 לכל יום נוסף 2

 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה 1

 מודעת אבל ,זעירה פטור

 2. מודעה באמצעות מכשיר אופטי או חשמלי על בד קולנוע או
 במקום אחר, לכל שבוע או חלק ממנו, לכל מקום פרסום 5

 3. סרט פרסום על בד קולנוע בעד כל 27 מטר או חלק מהם, לכל
 שבוע או חלק ממנו, לכל בית קולנוע 10

ת ישראל, גוסח חדש 9, עמי 256. נ  1 דיני מדי
 2 ק״ת תשל״ב, עמי 1195.

1 ד 3 ו ל מ ד ו תמזוי״ז ל ו ר ״ ת fifi5ר׳יו׳ז ח ו ו ן ל ח ? ה ב ו  ס



 שיעור האגרה
ת רו  בלי

# 

 4. מודעה על רכב פרטי או מסחרי, בעד כל מטר מרובע או חלק
 ממנו, לכל שנה או חלק ממנה 20

 5. מודעה בתוך רכב ציבורי, לכל שנה או חלק ממנה 5

 6. מודעה על גבי החלק החיצוני של רכב ציבורי, לכל שנה או
 חלק ממנה —

 (א) מודעה ששטחה שליש מטר מרובע או חלק ממנו 40

 (ב) מודעה ששטחה מעל שליש מטר מרובע 60

 7. לוה מודעות שהמועצה העמידה אותו לרשות המפרסם לשבוע
 או חלק ממנו 40

 8. רשיון שנתי לבעל בית קולנוע לפרסם מודעות הנוגעות לעסקי
 קולנוע — בעד כל מטר מרובע או חלק ממנו, לכל שנה או חלק

 ממנה 25

 9. מודעה מוארת בחשמל או בניאון או בכל אופן אחר, בעד כל
 מטר מרובע או חלק ממנו, לכל שנה או חלק ממנה 40

ם י ט ל : ש ׳ ק ב ל  ח

 1. שלט —
 לכל מטר אורך, ואם הרוחב ארוך יותר, לכל מטר רוחב, »׳

 חלק ממנו, לשנה • 10

 2. שלט מואר באורות ניאון או בכל אופן אחר, בעד כל מטר
 מרובע או חלק ממנו, לשנה 25״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לטירת־הכרמל (מודעות ושלטים) (תיקון), תשל״ז—
 1977״.

י ר ו ד ן כ ו ר ה  נתאשר. א
 כ״ז בכסלו תשל״ז(19 בדצמבר 1976) ראש המועצה המקומית טירת הכרמל

 (חמ 8/17)

 י ו ס ף. ב ו ר ג
 שר הפנים

ת י366 כ״ט בשבט תשל״ז 17.2.1977 ו ו ה ת מ ה י  מו



 פקודת המועצות המקוממת

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ־ ציונה ב ס נ ק עזר ל ו  ח

, וסעיף 3  :בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות1
, מתקינה המועצה המקומית נם־ציונה  לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 חוק עזר זה:

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  1. במקום התוספת לחוק עזר לנס־ ציונה (מס עסקים מקומי), תשכ״א—(»19 >• ה

 (להלן — חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״תוספת

ה נ ש ס ל מ  שיעורי ה

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 זרעים ומכשירים חקלאיים או המרי בנין
 שמחזורו השנתי בלירות —

 עד 50,000 135
 מ־ 50,001 עד 100,000 270
 מ־100,001 עד 150,000 340
 מעל 150,000 500
 חמרי ניקוי 100

 ירקות — שמחזורו השנתי בלירות —
 עד 20,000 . 65

 מ־20,001 עד 30,000 110
 מ־30,001 עד 50,000 160
 מעל 50,000 230

 כלי בית — שמחזורו השנתי בלירות —
 עד 30,000 100
 למעלה מ־30,000 150
 לבני.נשים 100

 מכולת — שמחזורה השנתי בלירות —
 עד 40,000 65

 למעלה מ־40,000 עד 80,000 135
 למעלה מ־80,000 עד 100,000 230
 למעלה מ־100,000 עד 130,000 250
 למעלה מ־130,000 עד 150,000 280
 למעלה מ־150,000 400
 מכשירי חשמל 200

 מכשירי רדיו, מכשירי חשמל, מכשירי טל־
 ויזיות 400

 תיאור המלאכה *ו העסק המס בלירות

ר ח ס  מ

 איטליז — שמספר לקוחותיו —
 עד 300 100
 מ־301 עד 500 160
 מ־501 או יותר 200

 איטליז ומכירת עופות — שמספר לקוחותיו —
 עי 300 150
 מ־ ׳30 עד 500 ׳ 200
 מ־ 501 או יותר 100

 אבזרי ספורט 150

 ארנקים 100

 בדים, תפירה, וילונות, התקנתם ומכירתם 270

 בית מרקחת 675

 גלנטריה וסידקית — שמחזור השנתי
 בלירות י-

 עד 30,000 80
 מ־ 30,001 עד 50,000 125
 מ־50,001 עד 75,000 160
 מ־ 75,001 עד 100,000 270
 מעל 100,000 340

 דגים 80

 דקורטור לוילונות 200

 הלבשה 200

וסח חדש 9, עמ׳ 256. ת ישראל, נ נ י מדי נ  1 די
׳ 1, עמ׳ 115; ס״ח תשכ״ז, עמי 2; תשל״ז, עמ׳ 2. ) ס ו  2 ע״ד 1945, ת

 3 ק״ת תשכ״א, עמי 183; ק״ת תשל״ה, עמ׳ 75.

ת 3665, כ״ט בשבט תשל״ז, 17.2.1977 973 ו נ ק ת  קובץ ה



ת ו ר י ל ר המלאכה או העסק המס ב או ת תי ו ר י ל ר המלאכה או העסק המס ב או  תי

 מאפיית פיתות 100
 מכבסה 100
 מכבסה וניקוי בגדים 150
 מסגרות לתמונות ״ 135

 מסגריה מיכנית —

 שאינה מעסיקה עובדים שכירים 470
 המעסיקה עובדים שכירים שמספרם —

 עד 2 675
 3 או יותר 1000

 נגריה מיכנית לייצור רהיטים —

 שאינה מעסיקה עובדים שכירים 300
 המעסיקה עובדים שכירים שמספרם —

 עד 3 600
 4 או יותר 1200

 נגריה מיכנית לנגרות בנין —
 שאינה מעסיקה עובדים שכירים 300

 המעסיקה עובדים שכירים שמספרם —
 עד 2 600

 3 עד 5 000!
 6 או יותר 1800

 סנדלר 40
 פחח לעבודות כלליות 65

 פחח לכלי רכב 200
 צביעת מכוניות או ציור שלטים '100

 צבע —
 שאינו מעסיק עובדים שכירים 100
 המעסיק עובדים שכירים 340
 רצען 135

 שען למכירת שעונים או תכשימ׳יח ואו9טי״
 קאי 200

 שרברב —
 שאינו מעמיק עובדים שכירים 135
 המעסיק עובדים שכירים 270
 תיקון חשמל באוטומובילים 270
 תיקון רדיאטורים 100
 תיקון אופניים 100

 תיקון אוטומובילים — מוסך —
 שאינו מעסיק עובדים 200

 המעסיק עובדים שמספרם —
300 1 
 2 עד 4 600

 5 או יותר 1200

 תיקון תקרים 90

 תיקוני רדיו 80

 מסחר בגרוטאות ובמכוניות משומשות 2500
 מתנות ומוצרים אומנותיים 100

 נעלים —
 שאינו מעסיק עובדים שכירים . 100
 המעסיק עובדים שכירים ,340
 סופרמרקט עם שירות עצמי 675
 סופרמרקט כולל ירקות עם שירות עצמי 800
 ספרים ועתונים 100
 ספרים, עתונים ומכשירי כתיבה 200
 ספרים, עתוגים, מכשירי כתיבה וצעצועים 340
 פלפל 80
 צלם וצרכי צילום 65

 צמר 100
 צעצועים ודברי ילדים 100
 רהיטים או רהיטי ילדים 270
 תמרוקים 135

ה כ א ל  מ
 אופטיקאי 150
 בית דפוס 270

 בית מלאכה —
 שאינו מעסיק עובדיה שכירים 135
 המעסיק עובדים שכירים 160

 בית מלאכה שמשתמשים בו בכוח מיכני —
 שבו עובדים —

 בעל יחיד 180
 שני בעלים 300
 שלושה בעלים או יותר 400

 המעסיק עובדים שכירים שמספרם —
 עד 2 280
 3 עד 4 360
 5 או יותר 540

 בית מלאכה למוצרי קרמיקה —
 שאינו מעסיק עובדים שכירים 135
 המעסיק עובדים שכירים 200
 בית מלאכה לריפוד 200

 בית מלאכה לארגזים ותיקונם —
 שאינו מעסיק עובדים שכירים 440

 המעסיק עובדים שכירים שמספרם —
 עד 15 1800
 16 עד 40 2400
 41 או יותר 3000
 זגג 110
 חייט 65

 מאפיית עוגות 70י־

ת 3665, כ״ט בשבט תשל״ז, 17.2.1977 ו נ ק ת  974 קובץ ה



ת תיאור המלאכה או העסק המם בלירידו רו ר המלאכה או העסק המס בלי או  תי

 מהנדס או אדריכל 300
 מוסך למכוניות ומכון לרישוי 2250
 סנטוריום פרטי לחולי רוח 3000
 עורך דין ונוטריון' 340
 עורך דין 200
 עגלון 65

 קולנוע 1250
 קונסרבטוריון 270

 קיוסק —
 ללא מכירת מעדנים 35
 עם מכירת מעדנים 55

 רופאים המקבלים חולים בביתם מחוץ לשעות
 עבודתם כשכירים 135

 רופא. או מרפא שיניים —
 עם מכונת רנטגן 200
 בלי מכונת רנטגן 100
 שירות גרר למכוניות 675

 תחנת דלק ושירות סיכה, תיקונים 3000

ה י ש ע  ת

 בלוקים או מוצרי מלט אחרים —
 שאינה מעסיקה עובדים שכירים 100
 המעסיקה עובדים שכירים 270

 גלידה ושלגונים 6000
 חומרי בגין, מרצפות, מדרגות, צינורות —

 שאינו מעסיק עובדים שכירים 270
 המעסיק עובדים שכירים שמספרם — 1

 עד 20 470
 21 עד 40 900

 41 עד 80 6000
 81 או יותר 10000

 יינות ומשקאות משכרים אחרים 300
 כבלים 1080
 מחצבת אבן ומגרסה 300
 מוצרי חשמל או חוטי חשמל 800
 מוצרי מזון או שימורים 270
 מוצרי מלט אחרים 270

 מוצרים פלסטיים מוצקים —
 המעסיקה עובדים שכירים שמספרם —

 עד 10 עובדים 1000
 11 עובדים או יותר 4000

 מוצרי קרמיקה —
 לאבזרי חשמל 3000
 לכלי בית 1500
 אמנותית 800

ם י ת ו ר י  ש
 אוטובוס — שרות עירוני ובין עירוני המק

 יים תחנה להעלאת נוסעים בתחום המועצה 10000
 אולם לחתונות 1350

 אספקת חשמל 10000
 בנק, סניף בנק 10000

 ביטוח —
 סניף 1000

 סוכן ביטוח —
 לחברה אחת 200
 לשתי חברות 330

 הובלה במכונית — כולל טנדר חקלאי ותלת
 אופנוע שכושר העמסתם בטונות —

 עד ן• 65
i 100 למעלה מ־^ עד 

ו עד 2 200  למעלה מ־
 למעלה מ־2 עד 5 230

 למעלה מ־5, פרט למכוניות המונעות
 במנהג דיזל 270
 מכונית עם מנוע דיזל 340

 השכרת טרקטורים לשימוש חקלאי תמורת
 תשלום 250
 שונית החונה בתחום הרשות המקומית 160
 מוסד לנוער בגיל חינוך חובה 800
 מוכוד לנערים מסגרים 950
 מכון׳ ליופי 135

 מספרד; לגברות •-•
 שאינה מעסיקה. עובדים שכירים 100
 המעסיקה עובדים שכירים 200

 מספרה לגבירים —
 שאינה מעסיקה עובדים שכירים 55
 המעסיקה עובדים שכירים 80

 משרד חקירות 120
 משרד להפצת מכשירי כיבוי 135
 משרד לתיווך 80

 משרד למכירת נכסי דלא־ניידי 500
הכנסה 160  משרד להנהלת חשבונות ויעוץ במס :
 משרד לתרגומים והדפסות 100

 מסעדה או בית קפה — שמחזורה השנתי
 בלירות —

 עד 25,000 65
 למעלה מ־25,000 עד 40,000 100
 למעלה מ־40,000 עד 60,000 140
 למעלה מ־60,000 300

 מזנון — שמחזורו השנתי בלירות —
 עד 20,000 65

 למעלה מ־20,000 עד 30,000 100
 למעלה מ־30,000 140

ת 3665, כ״ט בשבט תשל״ז, 7.2.1977! 975 ו  קובץ התקנ



רות ר המלאכה או העסק ממס בלי או  תי

 שיווק פרי —
 לתוצרת חקלאית 1000
 חברה ארצית לשיווק פרי הדר 1000

ם י נ ל ב  ק

 בנין, כבישים או ביוב או עבודות אחרות
 שהיקף עבודתם בתחום המועצה לשנה

 בלירות —
 עד 100,000 160
 למעלה מ־100,000 עד 200,000 550

 למעלה מ ־200,000 עד 300,000 700
 למעלה מ־300,000 עד 400,000 1000
 למעלה מ־400,000 עד 600,000 1300
 למעלה מ־600,000 עד 1,000,000 1800
 למעלה «־1,000,000 עד 1,500,000 3500
 למעלה מ־1,500,000 עד 2,000,000 5000
 למעלה מ־2,000,000 עד 3,000,000 7000
 למעלה «־3,000,000 עד 4,000,000 8000
 למעלה «־4,000,000 עד 5,000,000 9000

 למעלה «־5,000,000 עד 6,000,000 10000
 למעלה «־6,000,000 עד 8,000,000 12000
 למעלה «־8,000,000 עד 10,000,000 15000

רות  תיאור המלאכה או העסק המס בלי

 מכשירים מדעיים אופטיים, רפואיים, אלק־
 טרוניים או אחרים — המעסיקה עובדים

 שכירים שמספרם —
 עד 20 1350
 מ־ 21 עד 50 2250
 מ־51 עד 100 3750
 מ־ 101 עד 200 6000

 מ־ 201 עד 350 10000
 351 או יותר 15000

 מצבות 270
 משחקים חינוכיים ועזרי לימוד 2000
 נעליים או נעלי בית 270
 עבוד חומרי בידוד 340

 עבוד שיש —
 בעל יחיד 270

 שני בעלים ויותר 1000
 רוכסנים 1000
 שבבי מתכת 270

ת ו א ל ק  ח

 גידול אווזים, לכל אווז 0.25
 כוורן משווק דבש — לכל כוורת 1.60

 לול — שיש בו 50 עופות או יותר —
 לכל עוף 0.10

 משתלה 340

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

ת מעבי 3. על אף האמור בסעיף 3 לחוק העזר העיקרי ישולם המס לשנת 1976/77 תוך דאו  הו

 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות; אולם כל סכום ששולם על פי חוק העזר
 העיקרי בעד שנת 1976/77, ייחשב כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק עזר זה.

 השם 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנס־ציונה (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ז—
 1977״.

ד י מ ל ש א ר ש  נתאשר. י
 י ״א בשבט תשל״ז(30 בינואר 1977) ראש המועצה המקומית נס־ ציונה

 (חמ 8/2)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

ת 3663, כ״ט בשבט תשל״ז, 17.2.1977 ו נ ק ת  976 קובץ ה



 הגדרות

רת בתי י  סג
 עסק ביום ששי

 סגירת בתי
 עסק בימים

 אחרים

 פקודת המועצות המקומיות .

ם ת ר י ג ס ק ו ס י ע ת ת ב ח י ת ר פ ב ד ה ב ב א ר ע ק עזר ל ו  ח

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

 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה המקומית עראבה;

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

 ״בית עסק״ — לרבות קיוסק, בית מלאכה וכל מקום אחר שבו עוסקים במסחר, למעט
 חנות למכירת בשר, בית אוכל, בית מרקחת, מלון או פנסיון;

 ״בית אוכל״ — לרבות בית קפה, מסעדה, מחלבה, מקום למכירת גלידה ומוצרי חלב,
 מקום הארחה שעליו ניתן או יש לקבל רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ״ח—1968 2

 למעט מלון או פנסיון;
 ״בעל״ — לרבות המנהל או מי שעל שמו ניתן רשיון לבית עסק או בית אוכל, לבית מרקחת,

 או לחנות למכירת בשר;

 ״קיץ״ — התקופה שמיום 1 באפריל ועד 30 בספטמבר;
 ״חורף״ — התקופה שמיום 1 באוקטובר ועד 31 במרס;

 ״חג״ — יום מנוחה כאמור בפסקה (2) להודעה על קביעת ימי מנוחה לשאינם יהודים«׳.

 2. ביום ששי של השבוע שאינו חל בערב חג לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח
 בית עסק.

 3. י בימים שאינם יום ששי של שבוע לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח —

 (1) מסגריה, פחחיה, נגריה, םנדלריה, או מקום תעשיה — בשעות שבין
 19.00 ובין 06.00 ;

 (2) חנות למכירת בדים, גלנטריה, כלי בית, נעליים או חייטות, בשעות
 שבין 19.00 ובין 07.00 ובשעות שבין 13.00 ובין 15.00 בקיץ, ובין השעות

 12.00 ובין 13.30 בחורף;
 (3) חנות מכולת, חנות למכירת ירקות או בשר — בשעות שבין 20.00
 ובין 05.00 ובשעות שבין 13.00 ובין 15.00 בקיץ, ובין השעות 12.00 לבין

 13.00 בחורף:

 (4) מספרה או בית אוכל — בשעות שבין 22.00 ובין 06.00 ;

 (5) כל בית עסק שלא פורט בפסקאות (1) עד (4) — בשעות שבין 13.00
 . ובין 15.00 וכן בשעות שבין 19.00 ובין 07.00 בקיץ, ובשעות שבין 18.00

 ובין 07.00 בחורף.

רת בתי י  סג
 מרקחת

 (א) לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית מרקחת •
 (1) ביום הששי של השבוע;

.4 

ת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256. נ  1 דיני מדי
 2 ס״וז תשכ״ח, עמי 204; תשל״ב, עמי 154; תשל״ג, עמ׳ 5; תשל״ד, עמי 100.

 3 י״פ תשי״ד, עמי 1284.



 (2) בימים אחרים —
 (א) בחורף בין השעות 20.00 ובין 08.00 ובין השעות 13.00 לבין

; 15.00 

 (ב) בקיץ בשעות שבין 21.00 ובין 07.00 ובין השעות 13.00 ובין
.15.00 

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) חייב בעל בית מרקחת לפתוח את עסקו לפי
 סדר תורנות בתי מרקחת שנקבע בהתאם לתקנות שהותקנו לפי פקודת הרוקחים*, ואם
 לא נקבע סדר תורנות כאמור, לפי תורנות בתי מרקחת לימים ולשעות שבהם בתי מרקחת

 סגורים במהלך פעילותם הרגילה.

 תחולי׳ 5. הוראות הסעיפים 2 ו־4(א)(1) לא יחולו על בתי עסק או בית מרקחת שבעליהם
 הם כולם לא מוסלמים הסוגרים אותם בימי מנוחתם של בני עדתם.

ז 6. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאתיים לירות, ובמקרה  עינשי

 של עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף חמש לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי
 שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

ם 7. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעראבה (פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשל״ז- • ש י  י

 1977״.

ה ג מ א ע ד נ ד ס ע י ו מ ח  נתאשר. מ
ה ג א ד  ב״ז בכסלו תשל״ז(19 בדצמבר 1976) ראש המועצה המקומית ע

 (חמ 8/10)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים

 4 חוקי א״י, כרך בי, עמ׳ 1102; ס״דו תשכ״ד, עמי 104.

ת 366$, בייט בשבט תשל״ו, 17.2.1877 ו נ ק ת  קובץ *
 נדפס כדפוס הממשלה, ירו^לינ!

978 
 המחיר 556 אגורות




