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 חוק עידוד החעשיה (מסים), תשה״ס-969 ן
ת ערר עדו י דין בו ר ד ר ס ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 (ה) לחוק עידוד התעשיה (מסים), תשכ״ט—969! 1,
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנה 23 לתקנות עידוד התעשיה (מסים) (סדרי הדין בפני ועדת ערר)
, יבוא:  (מס׳ 2), תשל״ב—1972 2

 23. בעד כל אחת מישיבותיה של הועדה ישולם לחברי הועדה שכר של
 150 לירות וליושב ראש הועדה, שהוא שופט בגימלאות ישולם שכר של

 200 לירות, להוציא יושב ראש שהוא שופט בכהונה״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות עידוד התעשיה (מסים) (סדרי הדין בפני ועדת ערר)
 (מם׳ 2) (תיקון), תשל״ח—1978״.

 ״שכר חבר
 הועדה

ר י מ ל ת א ו מ  ש
 שר המשפטים

 כ״ו באדר א׳ תשל״ח (5 במרם 1978)
 (דומ 322—3)

 1 ס״ח תשכ״ט, עמי 232; תש״ל, עמי 152.
 2 ק״ת תשל״ב, עמ׳ 564.

 ההלפת תקנה 23

 חוק מילווה קצר מועד, תש״ך-960ו
הן אי תנ ב ו גרות חו ת אי א צ ו ת בדבר ה ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 13 ו־14 לחוק מיל ווה קצר מועד, תש״ך—1960
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. ביום כ׳ באדר ב׳ תשל״ח (29 במרס 1978) יוצאו סדרות איגרות חוב אלה:
 (1) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה חמישים מיליון לירות, והיא
 תסומן 3/147, ותכונה ״מילווה קצר מועד,. תש״ך—1960, סדרה 3/147״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 3/101), תשל״ז—977! 2 ,

 (2) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה עשרים מיליון לירות, והיא
 תסומן 6/347, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 6/347״.
 . תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 6/301), תשל״ז—977! 3 .

 (3) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה עשרה מיליון לירות, והיא
 תסומן 12/547, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 12/547״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

.  (סדרה 12/501), תשל״ז—1977 4

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד (סדרות 3/147, 6/347, 12/547),
 תשל״ח—1978״.

ך י ל ר ה א ח מ  ש
 שר האוצר

 כ׳ באדר א׳ תשל׳׳ח (27 בפברואר 1978)
 (חמ 8~י3)

 3 ק״ת תשי״ז, עמי 1625.

 4 ק׳/ח. תשל״ז, עמ׳ 1627.

 ד,וצאו1 סדרות
 איגרות חוב

 1 ס״ח תש״ד, עמ׳ 48; תשל״ו, עמי 25.
 2 ק״ת תשל״ז, עמ׳ 1624.

 898 קובץ התקנות 3827, י׳ באדר ב׳ תשל״ח, 19.3.1978



 חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], חש״ל-970ן
ועדת השירות ת ו רו ת נציב השי ו כ מ ס מוש ב ם לשי י א נ ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

ל לגיל 65 ע ל עובד מ ו ש ת ק ס ע ך ה ש מ  בענין ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18(ג) ו־109 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח
 משולב], תש״ל—11970, בהמלצת ועדת השירות ובאישור ועדת העבודה של הכנסת,

 אני מתקין תקנות אלו:

 1. בסוף תקנה 1(1) לתקנות שירות המדינה (גימלאות)(המשך העסקתו של עובד מעבר תיקון תקנה 1
, יבוא: ־־  לגיל 65), תשכ״ט—1968 2

 ״נציב השירות, או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי להתיר קבלת בקשה אף אם
 הוגשה לאחר המועד האמור, אך לפני שהגיע העובד לגיל הפרישה, אם שוכנע

. ך  שהבקשה הוגשה באיחור מטעמים סבירים וכי מן הצדק לעשות כ

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות, המדינה (גימלאות) (המשך העסקתו של עובד השם
 מעבר לגיל 65) (תיקון), תשל״ח—1978״.

ך י ל ר ה א ח מ  כ״א באדר א׳ תשל״ח (28 בפברואר 1978) ש
) שר האוצר 3 ~ 3 1 4 מ ח ) 

 1 ס״ח תש״ל, עמי 65.
 2 ק״ת תשכ״ט, עמ׳ 123.

 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],חשכ״ח-1968
ק בית ש מ ל לגבי עובד ב י ב ק ס מ ם מ ו ל ש ת בדבר ת ו נ ק  ת

, ולאחר  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) ו־16 לחוק מס מקביל, תשל״ג—1973 ג
 התייעצות במועצה, אני מתקין תקנות אלה:

י י ב ק ם מ ו מ ו ע י  1. במקום שיעור המס המקביל האמור בסעיף 2(א) לחוק, ישלם מעביד למוסד מס מקביל ש
ת יעובד במשק בית ו ר י  בעד עובד במשק בית בשיעור של 10 אגורות על כל אחד מהסכומים של 0! ל

 המשתלמים כשכר בתקופת התשלום האמורה בתקנה 8(א) לתקנות הביטוח הלאומי(הוראות
 מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל״א—21971.

 2. תקנות מס מקביל (תשלום מס מקביל לגבי עובד במשק בית), תשל״ג—1973 — ביטול
 בטלות.

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ג באדר ב׳ תשל״ח (1 באפריל 1978). תחילה

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס מקביל (תשלום מם מקביל לגבי עובד במשק בית),
 תשל״ח—1978״.

ץ ל כ א ר ש  ט״ו באדר א׳ תשל״ח (22 בפברואר 1978) י
) שר העבודה והרווחה 3 ־ ־ 2 9 מ 6 ח ) 

 1 ם״ח תשל״ג, עמ׳ 88; תשל״ו, עמי 180.
 2 ק״ת תשל״ג, עמי 1566.
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 חוק שירות ד.טחון, תשי׳׳ט—1959 [מסח משולב]

ר ת לשירות סדי צבו י התי ת ו אי ה רפו ק י ד ת בדבר רישום, ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 5, 16, 17, 30, 33, 40 ו־45 לחוק שירות בטחון,
 תשי״ט—1959 [נוסח משולב], אני מתקין תקנות אלה:

 תיקה תקנה 4 1. בתקנה 4 לתקנות שירות בטחון, תשכי׳ז—1967 ~, אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:

 ׳׳(ג1) מי שהמנהל הכללי של משרד הבריאות הסמיכו לכך חייב למסור
 לפוקד, לפי דרישתו, לגבי מיועד לשירות בטחון או יוצא צבא שנמצא כשר
 לשירות אשר אושפזו בבית־הולים או קיבלו טיפול או נבדקו בו, או על סוג
 בני־אדם כאמור, את הפרטים המנויים בפסקאות (1) ו־(2) לתקנת משנה (ג),

 ככל שהם ידועים לו״.

ם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות בטחון(תיקון מם׳ 2), תשל״ח—1978״. ש י  ד

 י״ט באדר א׳ תשל״ח (26 בפברואר 1978) ע ז ר ו י צ מ ן
) שר הבטחון 3 = 2 4 מ 1 ח ) 

 1 סייח תשי״ט, עמי 286; תשל״ד, עמי 129.
 2 ק״ת תשכ״ז, עמי 3399; תשל״ו, עמי 2709; תשל״ח, עמי 418,

 חוק משפחות חיילים שנספו במערבה (תגמולים ושיקום), ,
 תש״י-950ו

ת ו ו צ מ ע ל י ם שהג ו ת י ק ל נ ע מ ם ה ו כ ת ס ל ד ג  צו בדבר ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29ג לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים
, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של  ושיקום), תש״י—1950 1

 הכנסת, אני מצווה לאמור :

 1. סכום המענק שקצין התגמולים ישלם ליתום לפי סעיף 29ג לחוק מוגדל ל־4,000
 לירות.

 2. תחילתו של צו זה הוא ביום כ״ד בשבט תשל״ח (1. בפברואר 1978) ועד ליום כ״ג
 בניסן תשל״ח (30 באפריל 1978).

 3. צו משפחות חיילים שנספו במערכה (הגדלת סכום המענק ליתום שהגיע למצוות),
 תשל״ו—1975 ־ — בטל.

 4. לצו זה ייקרא ״צו משפחות חיילים שנספו במערכה (הגדלת סכום המענק ליתום
 שהגיע למצוות), תשל״ח—1978״.

 הגדלת סכום
 המענק

 תחילה

 ביטול

 ע ז ר ו י צ מ ן
 שר הבטהון

 י״ב באדר א׳ תשל״ח (19 בפברואר 1978)
 (חמ 169—3)

 1 ס״ח תש״י, עמי 162; תשכ״ח, עמי 254; תשל״א, עמי 126; תשל״ו, עמ׳ 118.
 2 ק״ת תשל״ו, עמ׳ 60.

 900 קובץ התקנות 3827, י׳ באדר ב׳ תשל״ח, 19.3.1978



 פקודת מס הכנסה
ל ריבית ס ע מ ר מ ר פטו ב ד  צו ב

, ובאישור ועדת הכספים של 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לפקודת מס הכנסה
 הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה, ״הלוואה״ — הלוואה בסכום של 25 מיליון דולר של ארצות הברית של
 אמריקה שניתנה למדינת ישראל מאת יונייטד סטייטס טרסט קומפני אוף נידיורק על פי

 הסכם מיום 31 בינואר 1978.

 2. הכנסה מריבית המשתלמת על ההלוואה תהיה פטורה ממס.

 3. לצו זה ייקרא ״צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית), תשל״ח—1978״.

 כ״ו באדר א׳ תשל״ח (5 בפברואר 1978)
 (חמ 24—3)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; ס״ח תשל״ו, עמ׳ 236

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-1957
ירות י לשירותי תי ל מ י ס ק ר מ כ ר ש ב ד  צו ב

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

 1. בצו זה _ הגדרות

 ״שירות״ — שירות מהשירותים המפורטים בתוספת;

 ״מע״מ״ — מם ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, תשל״ו—1975 2,

י השכר המקסימלי ת ו ר י ק ש ו ] ד  2. השכר המקסימלי לשירות של בית־מלון ומשרד לתיור כמשמעותם ב

, הוא כנקוב בתוספת לצדו של השירות.  תיירות, תשל״ו—1976 3

ם ש  3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי לשירותי תיירות), י׳
 תשל״ח—1978״.

 תוספת
 (סעיף 2)

 בתוספת זו —

 ״חוברת״ — חוברת בתי מלון לתיירים לשנת 1978 מאת התאחדות המלונות בישראל,
 המופקדת לעיון הציבור מיום תחילתו של צו זה במשרד התעשיה, המסחר והתיירות
 בירושלים ובלשכות המודיעין לתיירים בירושלים, תל־אביב, חיפה, באר־שבע, אילת,

 1 ס״ח תשי״ח, עמי 24; תשל״ז, עמי 34.
 2 ס״ח תשל״ו, עמי 52.

 3 ם״ח תשלי׳ ו, עמי 228.

 הגדרות

 פטור

 השם

ך י ל ר ה א ח מ  ש
 שר האוצר
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 נמל התעופה בךגוריון, נצרת וטבריה, ובמשרד של התאחדות המלונות בישראל
 בתל־אביב;

 ״שכר מקסימלי״ — השבר בלירות לעומת דולר של ארצות הברית של אמריקה לפי שער
 יציג של בנק ישראל, שהיה בתוקף בתאריך פרסום צו זה ברשומות, כשהוא צמוד
 לדולר של ארצות הברית של אמריקה לפי שער יציג של בנק ישראל, שיהיה בתוקף
 בשעת התשלום, אלא אם הסכים נותן השירות להצעת תשלום בלירות לעומת הדולר

 לפי שער חליפין אחר.

ן ת מלו י : ב ן ק ראשו ל  ח
 טור ב׳

 השכר המקסימלי בלירות.
 _ לא כולל מע״מ

 שירות של בית־מלון שצויין בחוברת השכר הנקוב בחוברת לצדו של השירות

 טור א׳
 השירות

ת סיוד כ ל ו ה י ל ט ר ב פ כ ר ור ב : סי י ק שנ ל  ח

 טור ב׳
' השכר המקסימלי בלירות י א ו  ט

 השירות לא כולל מע״מ

 בעד יום סיור ברכב פרטי להולכת סיור עם מיזוג אויר הנקרא רכב
 ״אשכול״, בהדרכתו של מורה דרך, עד 200 ק״מ או עד 10 שעות

 משעת היציאה —

 (1) מכונית שמותר להסיע בה עד 4 נוסעים 1,520
 לכל ק״מ נוסף 5.12

 לכל שעה נוספת 96

 (2) מכונית שמותר להסיע בה עד 7 נוסעים 1,760

 לכל ק״מ נוסף 5.12

 לכל שעה נוספת 96

 (3) תשלום למורה דרך לכל לילה אם לנים מחוץ למקום יציאת
 הסיור 320
 תשלום כאמור אם לנים בערד, חוף ים המלח או אילת 400

 בעד חצי יום סיור ברכב פרטי להולכת סיור כאמור —

 (1) מכונית שמותר להסיע בה עד 4 נוסעים 872

 (2) מכונית שמותר להסיע בה עד 7 נוסעים 1,000

 (3) לכל ק״מ שמעל 200 ק״מ 5.12

 (4) לכל שעה שמעל 5 שעות סיור 96

י ץ ל הו ר ב א ג  כ׳ באדר א׳ תשל״ח (27 בפברואר 1978) י
) שר התעשיה, המסחר והתיירות 3 ־ ־ 2 5 מ 5 ח ) 
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 מדוד לסזלטוון מקומי

 פקודת המועצות המקומיות
חם רו ת י י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ר ה ב ד  צו ב

, אני מצווה 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות
 לאמור:

, במקום פרט החלפת פיט >צג) י  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 ־
א ; בתוספת הראשונה ן ב  ^ י

 ״(צג) המועצה המקומית ירוחם.

 תאריך הקמתה: כ״ה בסיון תשי״ט(1 ביולי 1959).

 בפרט זה, ״מפה״ — המפה של ירוחם הערוכה בקנה מידה של 1:20,000 והחתומה
 ביד שר הפנים ביום י׳ בטבת תשל״ח (20 בדצמבר 1977) ושהעתקים ממנה
 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום, באר־שבע,

 ובמשרד המועצה המקומית ירוחם.

 תחום המועצה: גושים וחלקי גושים(ועד בכלל): הגושים: 39531 עד 39539 בשלמותם.
 חלקי גושים: 39071, 39072, 39073, 39799, 100167 כמםומן במפה.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (א) -(ירוחם, תיקון), תשל״ח—1978״. השם

ג ר ו ף ב ס ו  י׳ בטבת תשל״ח (20 בדצמבר 1977) י
) שר הפנים 3 ־ ־ 2 6 מ 9 ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 9, עמ׳ 256.
 2 ק״ת תשי״א, עמ׳ 178¡ תשכ״ב, עמ׳ 280; תשל״ו, עמי 1222.

 תיקון פרט (מו)
 בתוספת הראשונה

 פקודת המועצות המקומיות
ת נגב מ ת ר י ר ו ז א ה ה צ ע ו מ ר ה ב ד  צו ב

, אני מצווה 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות
 לאמור:

,  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 2
 במקום פרט (מו) יבוא:

 ״(מו)
ת נגב מ  ר

 בפרט זה, ״מפה״ — המפה של אזור רמת נגב, הערוכה בקנה מידה של 1:100,000
 והחתומה ביד שר הפנים ביום ל׳ בשבט תשל״ח (7 בפברואר 1978) ושהעתקים
 ממנה נמצאים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום,

 באר שבע, ובמשרד המועצה האזורית רמת נגב.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת תשי״ח, עמי 1256; תשל״א, עמי 1121; תשל״ד, עמי 808; תשל״ה, עמי 383.
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 טור א׳ טור ב׳

 משאבי שדה חלקי גושים 39012, 39013, 100168 כמםומן במפה.

בים חלקי גושים 100174, 100184, 100323, כמסומן במפה.  רבי

קר חלקי גושים 39012, 39013, 39014, 39023, 39070, כמםומן במפה.  שדה בו

ם: 39004 עד 39011, 39015 עד 39022, 39025 עד 39029, 39035 עד  גושי
 39039, 39047, 39049, 39050, 39056 עד 39058, 39068, 39069, 39075
 עד 39080, 39792, 39793, 39795 עד 39798, 39800, 39801, 100169
 עד 100171, 100173, 100175, 100176, 100185, 100186, 100188,

 100325, בשלמותם.

ד 39034, 39048, 39070 ד 39014, 39023, 39024, 39030 ע ם: 39012 ע  חלקי גושי
 עד 39073, 39790, 39791, 39799, 100159, 100164 עד 100168,
,100189 ,100187 ,100184 ,100183 ,100177 ,100174 ,100172 

מן במפה.  100193 עד 100195, 100323, כמסו

ת ה׳.״ ח המסומן באו ט ש ה  חלק מ

גב, תיקון), ת (מועצות אזוריות) (רמת נ ו מי ת המקו  2. לצו זה ייקרא ״צו המועצו
 תשל״ח—1978״.

ג ר ו ף ב ס ו אר 1978) י ח (7 בפברו ״ ל ש ט ת ב ש  ל׳ ב
ים  >חמ 136—3) שר הפנ

 פקודת המועצות המקומיות
ר מ ת ת רי ו ה האז צ ע ו מ ר ה ב ד  צו ב

י מצווה , אנ 1 ת ו י מ ו ק מ ת ה דת המועצו קף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקו  בתו
: ר ו מ א  ל

, ת (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 2 ו מי ת המקו נה לצו המועצו ת הראשו פ ס ו ת  תיקה פרט נ 1. ב

ו - ת לק ח ת ט (נ) מ ר פ ה ב 1 י ש ״ י ״ ת 0 ס י ת  נ

 (1) ברשימת הגושים, במקום ״19071״ יבוא ״19074״ ;

ת חלקי גושים ״100099, 100100, 100101״ — יימחקו. מ י ש ר  (2) ב

ת (מועצות אזוריות) (תמר) (תיקון מס׳ 2), ו מי  השם 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקו
 תשל״ח—1978״.

ג ר ו ף ב ס ו אר 1978) י ט תשל״ח (2 בפברו ב ש  כ״ה ב
ים < שר הפנ 3 ־ ־ 1 3 מ 6 ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 2 ק״ת תשי״ח, עמ׳ 1256; תשכ״ב, עמי 2373; תשכ״ח, עמ׳ 854; תשל״ג, עמי 1052; תשל״ז, עמי 407; תשל״ח,

 עמ׳ 9.
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 פקודת העיריות
 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב-962ו

ה בדבר ביוב ר ד ח ק עזר ל ו  ח

, וחוק הרשויות 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העיריות
, מתקינה מועצת עירית חדרה חוק עזר זה:  המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2

. החלפת התוספת א ו ב  1. במקום התוספת לחוק עזר לחדרה (ביוב), תשל״ה—975! 3׳ י

 ״מוספת
 (סעיפים 2, 3 ו־4)

) . ההיטל בלירות ם ^ 3 י פ י ע ס ב ( ן י ! ב ק ט י י ה 1 

 (א) ביב ציבורי —

 לכל מ״ד של קרקע 3.15
 לכל מ״ר של בניה ושל תוספת לבנין קיים בכל קומה 10.50

 (ב) ביב מאסף —

 לכל מ״ר של קרקע 3.15
 לכל מ״ר של בניה ושל תוספת לבנין קיים בכל קומה 8.40

 (ג) מיתקנים אחרים —

 לכל מ״ר של קרקע 1.05

 לכל מ״ר של בניה ושל תוספת לבנין קיים 2.10

 (ד) מכון טיהור —

 לכל מ״ר של בניה . 14.70

 2. היטל ביוב על שטח קרקע שעליו נבנית יחידת דיור בודדת בגודל עד 120
 מ״ר יחול רק על שטח של 500 מי׳ר של הקרקע.

 3. אגרת חיבור ביב פרטי (סעיף 4(ג)), לכל חיבור — 100 לירות.״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחדרה (ביוב) (תיקון), תשל׳יח—1978״. השם

ץ י ל ט ס ו י ק כ ד ר  גתאשר. מ
 כ״ה בשבט תשל״ח (2 בפברואר 1978) ממלא מקום ראש עירית חדרה

 (חנו, 8/12)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים י

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
 2 ם״ח תשכ״ב, עמ׳ 96; תשל״ב, עמי 156.

 3 ק״ת תשל״ה, עמ׳ 946.
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 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 945ו

 חוק עזר לאונו בדבר מס־ עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות!, וסעיף 3
, מתקינה המועצה האזורית אונו.חוק  לפקודת הרשויות המקומיות (מס־עסקים), 1945 2

 עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לאונו (מם עסקים מקומי), תשל״ה—1975 3 (להלן —
 חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ההלפת התוספת

 המס ביירות

 ״תוספת

 שיעורי המס לשנה

 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות תיאור המלאכה או העסק

740 
335 

540 

 בית אריזה והחסנר,
 בית מרקחת

 בית קולנוע או אולם להסרטה או מקום אחר
 שמםריטים בו תמורת תשלום

 בנק, סניף של בנק שמספר המועסקים בו —

 אספקת מים, כאשר היקף המחזור לשנה בלירות י
 עד 30,000

 למעלה מ־30,000 עד 50,000
 מעל 50,000

540 
1215 
1350 

 אספקת גז לבישול או חימום, בידי ספק, משתק
 או סוכן, לפי מספר הלקוחות, לכל 50 לקוחות עד 2 עובדים 3750
 או חלק מהם 200 מ־3 עד 5 עובדים 6750

 אוטובוסים, שירות עירוני או בין עירוני המקיים מ־6 עד 8 עובדים 13000
 תחנה להעלאת נוסעים בתחום המועצה 2250 9 עובדים או יותו־ 20000

 בריכת שחיה 945
 ביטוח — משרד מקומי, סוכנות 335 גן ילדים סרטי

 ביטוח — משרד מקומי, סוכנות גן ילדים סרטי 200

 חנות מכולת 405 בית חרושת, מפעל תעשיה ובתי מלאכה חנות מכולת 405
 לפקקים, לזכוכית, לטויית שטיחים, תנורי

 חשמל, מוצרי אלקטרוניקה, ייצור מוצרי מלט, חנות ירקות 405
 ייצור בלוקים ותעשית אבן, ייצור תריסים, דוכן לירקות 405
 בית דפוס, יציקת שיש מלאכותי, ייצור ירקן נייד 405
 מדרגות ומוזאיקה, מכבסה, מאפיה ללחם או חנות למכירת בשר או דגים 405

 לעוגות, בית מלאכה להדפסת שקי נילון חנות כל בו 405
 ופלסטיק, בית מלאכה להידרוליקה, בית

 מלאכה לתיקון משאבות מים, בית מלאכה חנות למכירת תמרוקים, חמרי נקיון ומתנות 405
 לתיקון משאבות בטון, מסגריה כללית, בית חנות לכלי בית 540
 מלאכד, להרכבת ברזים למטבחים ושירותים, חנות לקבלת כביסה, ניקוי חימי או יבש 335
 בית מלאכה לתיקון גירים, בית מלאכה לייצור חנות ספרים ומכשירי־כתיבה 405
 דבק מגע, בית מלאכה לתוטי חשמל, לפי חנות קמעונית 405
 מספר המועסקים בו — חנות למכירת פרחים 405

 עד 2 עובדים 1080 ייצור חשמל או המפקתו 6000
 ומ־3 עד 5 עובדים 3450 משרד עורר דין, רואה חשבון, תיווך 540

 לכל מועסק נוסף 270 סופרמרקט, שופרםל, נ:ל בו למצרכי מזון 12000

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1, מס׳ 1436, עמ׳ 115; ס״ח תשכ״ז, עמ׳ 2; תשל״ד, עמי 114; תשל״ז, עמי 2.

 3 ק״ת תשל״ה, עמי 1119; תשל״ז, עמ׳ 1093.
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 גוף משבן, קבלן או קבלן משנה לסלילת
 כבישים, לעבודות בנין או לבל עבודה קבלנית
 אחרת בתחום המועצה, שהיקף עבודתו לשנה

 בלירות —.
 למעלה «־2000 עד 5000 270
 למעלה מ־5000 עד 10.000 675

 למעלה «־10,000 עד 20,000 1010
 למעלה מ־20,000 עד 50,000 2250
 למעלה «־50,000 עד 100,000 6000

 למעלה מ־100,000 עד 150,000 12000
 למעלה «־150,000 עד 250,000 16000
 למעלה נד250,000, לכל 100,000 נוספות 1350

 קבלן לעבודות חקלאיות המעבד שטת בדונמים —
 «־20 עד 50 270
 למעלה מ־50 עד 100 540

 למעלה מ־100 1080

 קיוסק, נייד או קבוע, גלידה, מיצים, משקאות
 קרים 405

 רופא המקבל חולים לטיפול 675

 מרפאת שיניים 675

 תחנת דלק, בנזין, סולד או נפט —
 לכל משאבה 1350
 תוספת לסיכה 1350

 קיטנה בשטח בריכת השחיד, או מחוצה לה,
 לכל נופש 10״

 V (1 באפריל 1977). תחייי׳

 מזםך לתיקוני מכוניות או טרקטורים המעסיק

 עובדים שמספרם —

 עד 2 810

 ימ־3 עד 5 1800

 6 או יותר 2700

 מחסן להחסנת סחורות 405

 מחסן להחסנת זכוכית 405

 מוניות לשירות עירוני או, בין עירוני —

 למכונית הראשונה 405

 לכל מכונית נוספת 335

 מכון או סלון ליופי, או מניקור, או פדיקור,
 מכון לעיסוי, מכון להתעמלות, לתרבות הגוף

 או ריתמיקה 405

 מספרה לגברים, לכל כסא 405

 מספרה לגברות, לכל כסא 675

 מסעדה, בית אוכל, בית קפה, מזנון וכיוצא
 באלה, כשהשטח במ״ר, כולל שטזז הארחה —

 עד 30 675
 למעלה מ־30 עד 50 1350
 למעלה «־50 עד 80 י 2250
 למעלה מ־80 4500

 נגריה, שמעסיקה עובדים —
 עובד אחד 405

 2 עובדים 1080
 3 עד 5 עובדים 3000
 לכל מועסק נוסף 335

 2. תחילתו של חוק עזר זה ביום י״ג בניסן

 3. הוראות םעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לשנת 1977/78, הוראות מעבר
 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות •, אולם כל סכום ששולם

 על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1977/78 יראו אותו כאילו שולם על חשבון המם לפי
 חוק עזר זה.

(מס עסקים מקומי) (תיקון), תשל׳יח—978!״. השם ו נ  4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאו

י ר ח ס ן מ מ ל  נתאשר. ז
 כ״א באדר א׳ תשל״ח (28 בפברואר 1978) ראש המועצה האזורית אונו

 >וזמ 2—8)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים),; 1945

 חוק עזר לאזור בדבר מס עסקים

, וסעיף 3 לפקודת 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
, מתקינה המועצה המקומית אזור חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1. במקום התוספת לחוק עזר לאזור (מס עסקים מקומי), תשכ״א—1960 3 (להלן — חוק
 העזר העיקרי), יבוא:

 ״תוספת
 שיעורי המס לשנה

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 בנק אד סניף בנק המעסיק —
 עד 4 עובדים

 מ־5 עד 10 עובדים
 11 עובדים או יותר, לכל עובד נופף

 בריכת שחיה
 בית קפה —

 ללא משקאות משכרים
 עם משקאות משכרים

 בית ספר לנהיגה

2800 
5600 
1400 
3150 

202 
304 
595 
810 
101 

8400 
695 
695 

304 
634 
182 
81 

280 
70 
70 

405 
143 
142 
142 
500 

 החסנה, פירוק, עיבוד

 גורר מכוניות
 גני ילדים פרטיים

 גרוטאות ברזל -
 !ושיווק

 דודי שמש, ייצור והרכבה
 דיסקוטק
 חנות —
 מכולת

 מכולת בסיטונות
 גלנטריה

 דגים
 וילונות דקורטור

 זכוכית
 זגג

 וזמרי בנין
 ירקות וסירות

 כלי מטבח
 מכשירי כתיבה

 מכשירי כתיבה בסיטונות

 תיאור המלאכה או העסק המס ביירות

 תיקון

 אספקת גז —
 עד 400 לקוחות

 לכל 100 נוספים
 אספקת מים

 אספקת חשמל
 אוטובוס

 אופניים, אופנוע, תלת אופנוע
 אטליז —

 בקר ועופות
 בשר מסוגים שונים

 בית מלאכה או בית חרושת המעסיק עובדים —
1 
2 

 מ־3 עד 6
 מ־7 עד 10

 מ־11 עד 15
 «־16 עד 30
 מ־31 עד 50

 מ־51 עד 90, לכל 20 תוספת של
 91 או יותר

 בית מטבחיים
 בית דפוס —

 עד 4 עובדים
 5 עובדים או יותר ייחשב כבית מלאכה

 בית מרקחת
 בית חרושת לנקניק

 בית קירור, לכל מטר מעוקב
 באר מים

256 
101 

4200 
4200 
4200 

56 

385 
884 

216 
405 

1330 
2295 
4130 
7350 
8400 
621 

10000 

506 

756 

200 
1650 

4.5 
101 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 2 ע״ר 1945, תופ׳ 1, עמ׳ 115; ם״ה תשכ״ז, עמ׳ 2; תשל״ד, עמ׳ 144! תשל״ז, עמי 2,

 3 ק״ת תשכ״א, עמי 225; תשל״ב, עמי 1620; תשל״ו, עמ׳ 323 ועמי 2468.

 908 קובץ התקנות 3827, י׳ באדר ב׳ תשל״ח, 19.3.1978



 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 מספרה לגברים —
 עובד אחד 54

 שני עובדים או יותר 100

 מספרה לגברות —

 עובד אחד 100
 2 עובדים או יותר 222

 מכון ליופי 222

 מכונית משא —

 עד 2 טון 101

 למעלה מ־2 טון 162

 מתווי 121

 משרד הובלה 1400

 מסגריה —

 עד 2 עובדים 810

 3 עובדים או יותר 1050

 משתלת פרחים, לכל דונם 222

 מכירת פרחים 101

 משרד לניהול חשבונות 810

 משדד ליעוץ מס הכנסה 810

 משרד או סניף ביטוח 1050

 מאפיה —

 ללחם 756

 לעוגות 459

 מוסך המעסיק —
 עד 2 עובדים 1050

 3 עובדים או יותר ייחשב כבית מלאכה

 מכבסה מכנית 465

 מחסן מספוא 351

 מספוא ומכשירי חקלאות 486

 מחסן לנסורת 675

 מהנדס המנהל את עסקיו בבית 405

 מודד 472

 מחסן להחסנת סתורות —

 עד 20 מ״ר 670

 למעלה מ־20 מ״ר, לכל מ׳יר 45

 מגרש פתוח להחסנת חמרים שונים —

 עד 500 ממ״ר 1400

 למעלה 50075 מגדר 2100

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 מעדנים 688
 נעליים 108
 עתונים 142
 צבעים 105
 צעצועים 60

 צרכי חשמל 202
 רהיטים 506
 רדיו וטלוזיזיה 506
 וזמרי שרברבות 101
 כל בו למוצרי חשמל 695
 הלבשה, גלנטריה וצעצועים 695
 חמרי בנין, כלי בית וחשמל 695
 גרעינים, פירות יבשים 270
 לבני נשים 270
 טפטים 405
 צמד — מוצרי סריגה 405
 תמרוקים _ 69
 חייט 40

 חלוקת לחם במכונית 1 202

 חלוקת נפט 34

 חלוקת חלב 54
 מחסן לשמירת מסמכים —

 עד 15 מ״ר 169
 למעלה מ־15 מ״ר 405

 ייצור תריסים —

 עובד אחד 690
 לכל עובד נוסף 135

 טרקטור 202

 ייצור אמה, אקונומיקה וחמרי ניקוי —
 עד 4 עובדים כולל הבעלים 1400
 לכל עובד נוסף 135

 ייצור בקבוקי פלסטיק —
 עד שני עובדים כולל הבעלים

 עם מכונה אחת 1400
 עם כל מכונה נוספת 275
 לכל עובד נוסף 135

 ייצור מפות פלסטיק וכיוצא באלה 575

 מהסן לשמירת מסמכים —

 עד 15 מ״ר 168
 למעלה מ־15 מי ר 405
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המם בלירות

 קבלן או קבלן משנה המבצע עבודות גינון,
 תיעול, כבישים, נקיון, אחזקת בתים וכיוצא
 באלה, שהקג!ם בתחום המועצה, בלירות

 לשנה —

 עד 10,000 675
 למעלה ימ־10,000 עד 30,000 1400
 למעלה «־30,000 עד 100,000 2800
 למעלה ׳«.־100,000 עד 250,000 6000

 למעלה «־250,000 10000

 קולנוע 1050

 קבלת כביסה, ייבוש וחלוקה 675

 רפת, לכל ראש 6.50

 רופא 350

 רופא שיניים, מרפא שיניים 350

 רואה חשבון 350

 שרברב 79

 שיש 405

 שעונים, תיקון ומכירה 40

 שמירה לכל עובד 35

 תחנת דלק —
 בלי סיכה 2800

 עם סיכה 3500

 תיקון טלויזיה ורדיו 405

 טחנת טחינה 405״

 מכון התעמלות 670

 מכירת סיד לבנין 337

 מסעדה —

 שאינה מעסיקה עובדים 141

 המעסיקה 3 עובדים או יותר 222

 משק עופות —

 עד 300 101

 למעלה מ־300 222

 ניחושי ספורט — תחנה 56

 סוכן של פירמות, מוסדות מסחריים 540

 עורך דין המנהל את עסקו —

 בבית 405

 במשרד 810

 מהסן לקרח י 700

 ברזל ואחסון 1050

 מגרש למכירת מכוניות 1050

 פחח 100

 פחח העובד עם מכונות — יותר מעובד אחד 810
 פסולת בדים ונייר — אחזקתם, אחסונם

 ושיווקם 8400

 צבע 101

 צלם וצורכי צילום 155

 צמיגים — החסנה, שיווק ועיבוד 8400

 צביעת מכוניות 675

 תחילי• 2. תחילתו של חוק עזר זה ביום י״ג בניסן תשל״ו(1 באפריל 1977).

 הוראות מעבר 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת המס 1977/78,
 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום ששולם על פי
 חוק העזר העיקרי בעד שנת 1977/78 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 השם 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאזור (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ח—1978״,

ב י ש י ל ׳ א  נתאשד. י
 ב״ה בשבט תשל״ח (2 בפברואר 1978) ראש המועצה המקומית אזור

 (זזמ 8/2)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים

 910 קובץ התקנות 3827, י׳ באדר ב׳ תשל״ח, 19.3.1978



 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 945 ז

 חוק עזר לבאקה אל־גרבייה בדבר מס עסקים

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

 גרבייה חוק עזר זה:

 1. בסוף התוספת לחוק עזר לבאקה אל־גרבייה (מס עסקים מקומי), תשי״ז—956! 3 תיקון התוספת

 (להלן — חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״אספקת מים 2500
 חנות למכירת —

 בגדים חדשים 700
 חלקי חילוף 700
 נעליים 500

 מוסך — תיקונים וסיכה 1000
 מסחר בסיטונות 1000
 מערבל בטון עם מגדל ומנוף 1500

 נפט — מכירה —
 עם משאבה 500
 בלי משאבה 300

 סבון וחומרי ניקוי — תעשייה 1500
 סוכנות למכירת מלט 2000
 רעפים — תעשייה 2000
 שען — תיקונים 500

 תריסים — ייצור והתקנה 800״

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא מיום י״ג בניסן תשל״ז (1 באפריל 1977). תחייי׳

ך הוראות מעבר ו  3. על אף האמור בסעיף 3 לחוק העזר העיקרי, ישולם המס לשנת 977/78! ת
 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות: אולם כל סכום ששולם על חשבון המם בשנת
 1977/78 לפי חוק העזר העיקרי ייחשב כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאקה אל־גרכייה (מס עסקים מקומי) (תיקון מס׳ השט
 2), תשל״ח—1978״.

ה מ ע ו ו ט ב ל א א ל ׳  נתאשר, ג
 י״ב באדר א׳ תשל״ח (19 בפברואר 1978) ראש המועצה המקומית באקה אל־גרבייה

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, ענני 256.
 2 ע״ר 1945, תופ׳ 1, עמ׳ 115¡ ס״ח תשכ״ז, עמי 2! תשל״ד, עמ׳ 144! תשל״ז, עמ׳ 2.

 3 ק״ת תשי״ז, עמי 189¡ תשי״ט, עמ׳ 1736¡ תשכ״ב, עמי 80¡ תשכ״ה, עמי 2767¡ תשכ״ט, עמי 1158!
 תשל״ג, עמי 927¡ תשל״ח, עמי 864.
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לגדרה בדבר סלילת רחובות

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

 תיקו! סעיף 5 1. בסעיף 5 לחוק עזר לגדרה (סלילת רחובות), תשכ״ב—1962 2 (להלן — חוק העזר

 העיקרי), במקום ״75%״ יבוא ״100%״.

 ביטול סעיף 7 2. בסעיף 7 לחוק העזר העיקרי, סעיף קטן (ג) — בטל.

 השם 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגדרה (סלילת רחובות) (תיקון), תשל״ח—1978״.

 נתאשר.
 ז׳ בשבט תשל״ח(15 בינואר 1978)

 (חמ 8/3)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 2 ק״ת תשכ״ב, עמ׳ 2300.

ן ה ם כ ו ל  ש
 ראש המועצה המקומית גדרה

 פקודת המועצות המקומיות |
 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב-962ו

 חוק עזר לגלבוע בדבר אגרת ביוב

, וסעיפים 37, 38 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
, מתקינה המועצה האזורית  ו־39 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2

 הגלבוע חוק עזר זה:

 החלפת התוספת 1. במקום התוספת לחוק עזר לגלבוע (אגרת ביוב), תשל׳׳א—31971, יבוא:

 ״תזספת

 (סעיף 2) ^

 שיעור האגרה שישלם המחזיק יהיה 0.30 לירות לכל מ״ק מים הנצרכים בנכם.״

ם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגלבוע (אגרת ביוב) (תיקון), תשל״ח—1978״. ש  ה

ג י ר ם ש ו ח  נתאשר. נ
 ל׳ בשבט תשל״ח (7 בפברואר 1978) ראש המועצה האזורית הגלבוע

 (חמ 18—8)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 ^ שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 2 פ״ח תשכ״ב, עמ׳ 96; תשל״ב, עמי 156.

 3 ק״ת תשל״א, עמ׳ 1125.
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 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 945ו

 חוק עזר לכפר־קאסם בדבר מס עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות י, ומעיף 3
 לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 21945, מתקינה המועצה המקומית כפר קאםם

 חוק עזר זה:

ק תיקיו סעיף 2 ו לן _ ח  1. בסעיף 2(א) לחוק עזר לכפר קאסם (מס עסקים מקומי), תש״ך—1960 ־־(לה
 העזר העיקרי), במקום ״בשיעור שנקבע בתוספת״ יבוא ״בשיעור הנקוב בתוספת, בתוספת

 של אחוזים כמפורט להלן:

 שיעור התוספת באחוזים לשנת המס
 1977/78 ולכל שנת מס שלאחריה

 היה סכום המס בלירות
 בשנת הכספים 1976/77

 תיקו! התוספת

 עד 1000 35
 1001 עד 5000 50
 5001 ומעלה 100

 ובלבד שסכום המם לא יעלה על עשרים אלף לירות״.

 2. בתוספת לחוק העזר העיקרי, אחרי ״תחנת דלק״ יבוא:

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

 מוכר בדים, נעלים —
 סוג א׳ 750
 סוג ב׳ 300
 מוכר בגדים 250

 מועדון סגור למטרת רווחים 1300
 מכונאי בבית 450

 מכולת בסיטונאות 1000
 מספרה לנשים וקוסמטיקה 500
 חנות לכלי 3ית ומטבח 300
 מכירת דלק ושמנים עם עסק אחר 900

 מתפרה או בית מלאכה המעסיק פועלים —
 עד 5 750

 מ־6 עד 10 1200
 מ־11 עד 15 1800
 מ־16 עד 25 3000
 מ־26 עד 50 5000
 מ״51 או יותר 8000
 מכירת ממתקים 200
 מוסך תיקון פנצ׳רים 300

5000 
300 

1000 
700 
400 

1200 
125 

1200 
200 

200 

700 
300 
700 
500 

650 
1000 

 ״אספקת חשמל
 אספקת גז לבישול או לחימום

 בית בד
 בית חרושת לגלידה או ממתקים

 בית חרושת למהאיקד.
 בית ספר לנהיגה

 דוכן למכירת פלאפל
 בולדוזר

 זגג
 חנות —

 למכירת המרי בנין משומשים
 לספרים —

 סוג א׳
 סוג ב׳

 למכירת רדיו וטלוויזיה
 כל־בו בסיטונות וסמעונות לכלי בית

 לול עופות —
 עד 500 עופות

 מעל 500 עופות

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

 3 ק״ת תש״ד, עמ׳ 919; תשכ״ט, עמ׳ 1986.
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 עגלה עם סוס או פרד 100
 עבודות גיהוץ 250

 פחח רכב —
 סוג א׳ 500
 סוג ב׳ 250
 פחח רכב בלי מוסך 250

 צבע —
־ 500  סוג א׳ י
 סוג ב׳ 250
 צלם בחנות 400
 צלם במקום אחר 100

 צורף אד תכשיטים —
 סוג אי 1200
 סוג ב׳ 600
 קולנוע 700
 קליית קפה ומכירה 250

 רצף —
 סוג א׳ 500
 סוג ב׳ 250

 אוטובוס נוסעים 900
 טיולית 800
 תחנת טוטו 250
 תריסים למכירה והרכבה 250

 תחנת פיס 250״

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 מוסך לסיכה 500
 משחקי שעשועים (בלי הימורים) 1200
 מערבל בטון 250
 מסגריה מכנית• 800
 מכירת ביצים 200
 מכירת לחם במכונית 250
 מאפיה עם מכירת לחם י 600

 מודד 1000
 מודד בעבודה חלקית 600
 סנדלר עם מכונות 400
 סנדלר בלי מכונות 200

 ספק סיטונאי עם משאית מעל 5 טון והמעסיק
 שלושה עובדים או יותר 2500

 ספק סיטונאי —
 המעסיק שלושה עובדים או יותר 2000
 המעסיק שני עובדים 1500
 המעסיק עובד אחד 1200

 סיטונאי רוכל 1500
 סוחר ירקות בסיטונאות 750
 סוחר עוטות 300
 סוכן למכירת דודי שמש 750

 סוכנות למכירת מכונות כביסה׳ מקקרים וציוד
 אחר 900

 תחילה 3. תחילתו של חוק עזר זה ביום יי׳ג בניסן תשל״ז(1 באפריל 1977).

 4. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת המס 1977/78,
 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום ששולם על פי
 חוק העזר העיקרי בעד שנת 1977/78 ייחשב כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק עזר זה.

 הוראות מעבר

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־קאסם (מס עסקים מקומי) (תיקון)׳ תשל״ח—

 1978״.

ר ו ס ר  ע ב ד א ל ל ה מ ו ס א ס
 ראש המועצה המקומית כפר־קאסם

 נתאשר.
 י״ג באדר א׳ תשל״ח (20 בפברואר 1978)

 (חמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק הרשויות המקומיות(חיסל סעד ונופש), חשי״ס-1959

ד ונופש ע ל ס ט י ר ה ב ד הו ב ר שמרי פ כ ק עזר ל ו  ח

, וחוק הרשויות 1  בתוקף סמכותה לפי םעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
 המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959 ־, מתקינה המועצה המקומית כפר שמריהו

 חוק עזר זה:

 1. חוק עזר לכפר שמריהו (היטל סעד ונופש), תשכ״א—31961 — בטל. ביטוי

 2. תחילתו של חוק עזר זד, מיום י״ט בתשרי תשל״ח (1 באוקטובר 11177). תחייה

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר שמריהו(היטל סעד ונופש)(ביטול), תשל״ח— חש•
 1978״.

י ק ס ג ו ל ד א ר ש  נתאשר. י
 ל׳ בשבט תשל״ח (7 בפברואר 1978) ראש המועצה המקומית כפר שמריהו

 (חמ 15—8)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

i .256 1 דיני מדינת ישראי, נוסח חדש 9, עמ׳ 
 2 ס״ח תשי״ט, עמ׳ 215.

 3 ק״ת תשכ״א, עמי 1665.

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק הרשויות המקומיות(היסל סעדונופש), תשי״ט-959ו

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

, וחוק הרשויות 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
 המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959 2, מתקינה המועצה האזורית מרום הגליל חוק

 עזר זה:

 1. חוק עזר למרום הגליל (היטל סעד ונופש), תש״ד—1960 3 — בטל. ביטוי

 2. תחילתו של חוק עזר זה מיום י״ט בתשרי תשל״ח (1 באוקטובר 1977). תחייה

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למרום הגליל (היטל סעד ונופש)(ביטול), תשל״ח— השם
 1978״.

ש ו ד ן ק ו ע מ  נתאשר. ש
 ל׳ בשבט תשל״ח (7 בפברואר 1978) ראש המועצה האזורית מרום הגליל

 (חמ 15—8)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראי, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ס״ח תשי״ט, זנמ׳ 215.

 3 ק״ת תש״ך, עמי 1976; תשב״ח, עמי 2240.
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק הרשויות המקומיות (היסל סעד ונופש), חשי״ט-959ו

ד ונופש ע ל ס ט י ־ ציונה בדבר ה ס נ ק עזר ל ו  ח

, וחוק הרשויות  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות 1
, מתקינה המועצה המקומית נס־ציונה חוק  המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959 2

 עזר זה:

 ביטיי 1. חוק עזר לנס־ציונה' (היטל סעד ונופש), תשכ״א—31961 — בטל.

 תחילי׳ 2. תחילתו של חוק עזר זה מיום י״ט בתשרי תשל״ח (1 באוקטובר 1977).

ם 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנם־ציונה (היטל סעד ונופש) (ביטול), תשל״ח— ש י  ד

."1978 

• י ש ר א ל ש מ י ד : • • ׳ . : • . . . ר ש א ת  נ
 ל׳ בשבט תשל״ח (7 בפברואר 1978) ראש המועצה המקומית נם־ציונה

 (חמ 15—8)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ם״ח תשי״ט, עמי 215.
 3 ק״ת תשכ״א, עמ׳ 833.

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק הרשויות המקומיות(היטל סעד ונופש), תשי״ט-959ו

 חוק עזר לעמק חפר בדבר היטל סעד ונופש

, וחוק הרשויות 1  בתוקף סמכותה לפי מעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
, מתקינה המועצה האזורית עמק חפר חוק  המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959 2

 עזר זה:

 ביטיי 1. חוק עזר לעמק חפר (היטל סעד ונופש), תשכ״א—1960 3 — בטל.

 תחייה 2. תחילתו של חוק עזר זה מיום י״ט בתשרי תשל״ח (1 באוקטובר 1977).

ם 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעמק חפר (היטל סעד ונופש) (ביטול), תשל״ח— ש  ה

."1978 

י נ ג ס ד ו מ  נתאשר. ע
 ב״ה בשבט תשל״ח (2 בפברואר 1978) ראש המועצה האזורית עמק חפר

 (חמ 15—8)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 2 סייח תשי״ט, עמי 215.
 3 ק״ת תשכ״א, עמי 515.

 916 קובץ התקנות 3827, י׳ באדר ב׳ תשל״ח, 19.3.1978



 פקודת המועצות המקומיות
ת ו ב ו ח ר שימור ר ב ד ק לוד ב מ ע ק עזר ל ו  ח

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

 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה האזורית עמק לוד!

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

 ״המהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה לענין חוק עזר זה, לרבות
 אדם שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה •,

 ״רחוב״ — דרך, לרבות דרך עפר, נתיב להולכי רגל, מדרכה, גשר, רחבה או גינה שיש
 לציבור זכות מעבר בהם, בין שהם מפולשים ובין שהם אינם מפולשים, וכן כל מעבר
 המשמש או המכוון לשמש אמצעי גישה למספר בתים, לרבות סימני דרך, תעלות, ביבים

 וחפירות שברחוב או בצידי הרחוב!

 ״דרך עפר״ — כל דרך שאינה סלולה באספלט לרבות דרך כבושה בכורכר או בכל
 חומר אחר.

 2%. (א) לא יניח אדם ולא ירשה לאחר להניח ברחוב או להבליט מעל לרחוב כל דבר
 העלול לגרום נזק לרחוב או להפריע לניקויו או לתנועת הציבור בו, אלא אם דרוש לעשות

 כן לטעינתו או לטריקתו של אותו דבר, ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.

 (ב) לא יניח אדם ולא יתלה ולא ירשה לאחר להניח או לתלות בחלון, במעקה,
 גזוזטרה או גג, או מעל לרחוב כל דבר העלול ליפול לרחוב.

 (ג) לא יכסה אדם ולא יחסום ולא ירשה לאחר לכסות או לחסום תעלה, שוחה או
 תא־בקרה ברחוב.

 (ד) על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית ברחוב לרגל צורך מיוחד או
 חסימת רחוב, לפי הרשאה בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

ה פ י ק ת ב ר ל ת י  3. (א) ראש המועצה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב כסאות ושולחנות לצרכי בתי ה
ן ולחנויות  קפה, וכן להצגת סחורה ברחוב בחזית החנות, לבטל היתד שניתן או להתלותו ובן לכלול ב

 תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 (ב) בעד היתר כאמור בסעיף קטן (א) תשולם אגרה בסך עשר לירות לשנה לכל
 מטר מרובע מהשטח הכלול בהיתר.

 (ג) היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום ,31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו,
 ^ זולת אם בוטל לפי סעיף קטן(א).

 4. לא ישנה אדם רחוב ולא ירשה לאחר לשנותו אלא על פי היתר בכתב מאת ראש שינויים ברחוב
 המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 מכשול ברחוב

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

 קובץ התקנות 3827, י׳ באדר ב׳ תשל״ח, 19.3.1978 917



 5. (א) לא ישקה אדם ולא ירטיב ולא ירשה לאחר להשקות או להרטיב דרך עפר,
 אלא על פי היתר בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

(א) חייב לתקן את המק שנגרם לדרך העפר  (ב) אדם שעבר על הודאות סעיף קטן
 עקב ההשקאה או הרטיבות.

 6. (א) לא יבו־ה אדם ולא ירשה לאחר לכרות שוחה ברחוב אלא על פי היתר בכתב
 מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר. *

 (ב) אדם הכורה או המרשה לאחר לכרות שוחה ברחוב חייב —

 (1) להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים אדומים
 בלילה ז

 (2) לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמר העבודה
 או עם פקיעת ההיתר, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

^ ן ר ת י  7. ראש המועצה רשאי לתת היתר לפי סעיפים 4, 5 או 6 או לסרב לתיתו, לבטל ה
 שניתן, להתלותו. לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 8. (א) לא יגרום אדם ולא ירשה לאחר לגרום נזק לרחוב!

 (ב) אדם שעבר על הוראות סעיף קטן (א) חייב לתקן את הנזק!

 (ג) ניזוק רחוב לרגל חפירה בקרקע הסמוכה לאותו רחוב, חייב החופר או מי
 שהרשה את החפירה או בעל הקרקע לתקן את הנזק. 0

 9. (א) ראש המועצה רשאי לסלק כל מכשול ברחוב ולתקן כל נזק שנגרם לרחוב
 ולהיכנס לשם כך בכל עת סבירה לכל מקום.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה בתפקידו ולא ימנע בעדו מהיכנס לכל מקום
(א).  בתוקף סמכותו לפי סעיף קטן

 10. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב —

 (1) מאנשים שהניחו מכשול ברחוב שלא לפי הוראת סעיף 2, לסלק את
 המכשול!

 (2) מאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים 5, 6 ו־8 לבצע
 את העבודות האמורות.

 (ב) ׳בהודעה יצרינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה
 שקבע המהנדס באישור ראש המועצה, וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע

 את העבודה.

! לא מילא ה  (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע ב
ת הדרוש ולחייבו בהוצאות הסילוק  אחרי ההוראות שבהודעה, רשאי ראש המועצה לעשות א

 או הביצוע. ^

 11. (א) לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 10 או סילק את המכשול או
 ביצע את העבודה מהעבודות המנויות בסעיפים 5!, 6 ו־8 שלא לפי התנאים, הפרטים והדרכים

 המפורטים בהודעה, רשאי ראש המועצה לסלק את המכשול או לבצע את העבודה.

 מניעת רטיבות
 בדרך עפר

 פתיחת שוחות

 מתן היתר

 סילוק מכשול
 וביצוע עבודות
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 (ב) ראש המועצה רשאי במקרים דחופים לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע כל עבודה
 מהעבודות המנויות בסעיפים 5, 6 ו־8 בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 10 ובין אם לאו.

 (ג) סילק ראש המועצה מכשול ברחוב או ביצע עבודה כאמור בסעיפים קטנים (א)
 ו־(ב), רשאית המועצה לגבות ממי שנשלחה לו הודעה לפי סעיף 10 וממי שחייב בסילוק

 המכשול או בביצוע העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע.

 (ד) לא יפריע אדם לראש המועצה בביצוע תפקידו ולא ימנע בעדו מהיכנס לכל
 מקום בתוקף סמכותו לפי סעיפים קטנים (א) ו־(ב).

 12. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת מסירת הודעות
 או נמסרה במקום מגוריו או עסקיו הרגילים 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 לאחרונה! אם אי
 אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא הממירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום הנראה
 לעין באחד מהמקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה, או פורסמה בשני עתונים יומיים

 נפוצים בתחום המועצה שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית. 1

 13. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 1000 לירות, ובמקרה של עונשיו
 עבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף 100 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

 14. לחוק עזר זד, ייקרא ״חוק עזר לעמק לוד (שימור רחובות), תשל׳׳ח—1978״. השם

ץ י ב ו ד י ו ד ד ו  נתאשר. ד
 ז׳ בשבט תשל״ח (15 בינואר 1978) ראש המועצה האזורית עמק לוד

 (חמ 34—8)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
 ^ חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), חשכ״א-1961

 חוק עזר לקרית־טבעון בדבר הסדרת השמירה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, וסעיפים 3 ו־16 לחוק
 הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ״א—21961, מתקינה המועצה המקומית קריה־

 טבעון חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר לקרית־טבעון(הסדרת השמירה), תשכ״ו—1966 י:, במקום סעיף 14 יבוא: הח>ז0ת סעיף 4!

 1 דיני, מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ם״ח תשכ״א, עמ׳ 169; תשל״ו, עמי 88.

 3 ק״ת תשכ״ו, עמ׳ 738.

 קובץ התקנות 3827, י׳ באדר ב׳ תשל״ח, 19.3.1978 919



י 14. העובר על הוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 1,500 לירות, ואם י ש נ ו ע ׳  ׳

 כבר הורשע בעבר על עבירה כאמור, דינו — מאסר שלושה חדשים או
 קנס 3,000 לירות.״

ש 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־טבעון (הסדרת השמירה) (תיקון), תשל״ח— ש ׳  י

 1978״.

ר ו ר ד ־ ן ׳ ב  נתאשר. ע
 ל׳ בשבט תשל״ח (7 בפברואר 1978) ראש המועצה המקומית קרית־טבעון

 (חמ 94—8)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת הרשויות המקומיות (מש עסקים), 1945

 הודעה על החלטת המועצה המקומית דיינה בדבר קנס פיגורים

 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 20 לפקודת המועצות המקומיות -י, וסעיף 5 לפקודה
׳ החליטה המועצה המקומית רייגה שבתום ששה.,  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2
 חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות יווסף קנס פיגורים בשיעור של 20 אחוזים על כל
 סכום המגיע למועצה בעד ארגונה, היטל, אגרה, מס עסקים מקומי או תשלום חובה אחר

 שלא שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

ל ו ס  נתאשר. ת א ו פ י ק מ ו ח מ ד ב
 ו׳ באדר א׳ תשל״ח (13 בפברואר 1978) ראש המועצה המקומית ריינה

 (חמ 270—3)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסת הדש 9, ענ?׳ 256.
 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמי 115.

 גדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
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 המחיר 6 לירות


