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 תשל"ט-1979 )תיקון(, , ו"לכר"ים( כזיפיים )מיחדות '-ד6ף עיד hth ,לענות , ) , , , ),,
 ; . . . . תשל"ט-1979 סכומים(, ,)שינלתקנו""מסי,וזבון ,'

923 '' להשכרה"(1 "בנין בהגדרת .השכרה המיועד )איטנת'השיעור הון)תקנות,,ןדוד,,שקעות
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 ' ; )י תשל"ט4_1979 )תיקלו(, 3( )מס' ,6ו"דמ, )פל,ון,
nlltn)al~stnnllwnופרעון) ל,ייוה' 

 )תיקון(; לרצון( מילווה' של מוקדם
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. תשל"ש-1979 )תיקון(, מילווה( )תעודות נתןספתן;יוקר(,?נות,,ה"ייזזת

 ,..,. . תשל"ט-1979 )נזיקין(, מוקדם( )קדית , "מילוותתקנות
... . תשל"ט-1979 )אגרות(, שדהת,"חעי-התקנות'רשות

. תשל"ט-1979 )תיקוז(, תקשורת( חסכון )טמבון ,היואר ,ב4קתקנית
 מכשירי על תשל"ב-1972, חדש[, ]נוסח האלחוטי הטלגרף פקודת איגהחוית בדבר1ו
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 )תיקון(, מקסימום( והכנסת ביטוח דמי הכנסה, )עיגול 'קיאוקי ."גי14ח"?נוי
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.. . תשל"ט-1979 למעבידים(, מקביל מס )האזי מקביל מסתקנות
.. תשל"ט-1979 )תיקון(, אבטלה( )ביטוח קלאומי הביטוח,תקנות
..., . תשל-ט-1979 )אמהות(, הלאומי הביטוח"קנות
... . תשל"ט-1979 ו'(, לוח )החלפת הלאומי ,הביטוחצו
 '..... . תשל"ט-1979 חוץ, לסחר עיסוקצו

 תשל"ט-979י)תיקון(, ישראל( במשטרת ועוברים שוטרים )חובות מסלם גבייתאכרזת
)תיקון(, ושאיריו( המדינה )נשיא השלטון ברשויות משרה לנושאי גמלאותהחלטת

9% 4שי"ט-נ1979

 ,מקומי לשליוןמדור
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 תשל"ט1979-4 )תיקון(, )אגרה( )ביוב( וי אזור ערים לאיגוד עזרחוק
 תשל"ט-1979 )תיקון(, עירוני( עטקןם )מס לבאר-שבע' ,עזרחוק
חוק

~yP 
 . תשל"ט19794 )תיקון(, )ביוב( ביאליק לקרית

 . תשל"ט-ע197 מקומי(, עסקים )מם לבענה עזרחוק
 . תשל"ט-1979 מקומי(, עסקים )מס לעומר עזרחוק
 . תשל"ט-י197 מקומי(, עסקים )מס 'לתמרה עזר לחוק



 )ת*קע(ג ומלכי"ים( כספיים )מוסדות מוסף עיך מסהקנות
השל"ט-1979

 ) , ; אלה: תקנות מתקין אני הכבסת, של הכספיםועדת ובאישיי 1נ תשל"ו-1975 ~וסף, ערך מס לחוק ו-145 92 סעיפים לפי סמכותיבתוקף

 2; תעוי"ונ-ן197 ומלכר-ים(; כספיים )מוסדות מוסף ערך מס לתקנות )ב( 2 בתקנה1. ג הקנההיקוו
 ',,, "22%". יביא "161%"במקום

 סעיף לקה הזוהית שומה תקופת לו שהורשתה כספי- מוסד לגבי אלה תקנות של תחילתן2.התילה
 3 הכנסה מס לפקודת7

 תקומת מתקילת או 1479(, בינואר )1 תשל"ט בטבת ב' ביום ~-
 מנישן ג"ום,י' - אחר כספי מוסד כל ולגבי המאוחר, לפי 1979, המס לשנת המיוחדתהשומה
 ";יל. , 1979(, כאפריל )1תשל"ט

 ,, ארליךשמחה 1979( כפברואר )28 תשל"ט כאדרא'
 3-889()תמ

.
 האוצרשר.

 52. עמ' תשל"ו, מ"ח1
 488. עמ' השל"ת, 1950; עמ' השל"ו, ק"ה2
 120. עמ' 6, חדש נוסח ישראל; מדינת דיני3

 השל"ט-1979 סכומים(1 )שיגף עזבון מטתקנות

 הקוק(, -, )להלן תש"ט=11949 עזבון, מס לחוק 10ב סעיף לפי סמכותיבתוקף
 ' אלה! תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספים ועדתובאישור

 סכוםשינוי
 2גבסעיף

  סגומיםשינוי
 2גבסעיף

, "470,000". יבוא "350,080" במקום לחוק, )8( 2ג בסעיף1.

' - לחוק )א( 2ג בסעיף2.

 "400,000"; ירוא "800,000" במקום )1(, בפסקה)1(
 -270,000"; מקום בכל יבוא "200,000" במקום )א(, )2( בפסקה)2(
) "170,000"; יבוא "125,000" במקום 2-)ג(, בפסקה.)3(

 והמקום "220,000" יבוא "140,000" במקום )ג(, 2 בפסקה)4(

-195,000. 
 ,) , ' ' ' "300,000";יבוא
 יבוא "6שס;95" ובמקום -000;70" ירוא "45,000" במקום )3(, מפסקה)5(

"150,000". 

 המס שיעוריתיקון
 2דבסעיף

 אלה מס שיעורי יבואו בסעי., המפורט"מ המס שיעורי במקומ לחוק, 2ד בסעיף3.

 698. עמ' השל"ת, ק"ת 21; עמ' השל"ט, 147; עמ' השל"ז, 147; עמ' תש"ט, ס"ת1

 1979;30.3 ,תשי"ט, בניסו ב' 3964, התקנותקיבץ,,גיק



 45%- נוספות לירות מ-1,125,000 חלק כלעל
 50%- נוספות לירות מך2,250,000 חלק כלעל
 55%- נוספות לירות מ-2,250,000 חלק כלעל
 60%- נוסף סכום כלעל

 סכומיםשינוי
 5אבסעיף

 ובמקום "1,650,000" מקום נכל יבוא "1,680,000" גמקום להוק, 5א כסעיף4.
 "500,000", יבוא"360,000"

 סכוםשינוי
 8בסעיף

 סכוםשינוי
 10,ב(בסעיף
תחולה

 "200,000". יבוא "110,000" גמקום לחוק, )5( )א( 6יסעיף5.

 "90,000". יבוא "60,000"' גמקום לחוק, )ג( 10בסעיף6.

 תשל"ט בניסן ד' ביום שנפטר, מי של עזבון נכסי לגבי אלה תקנות שלתחולתן7.
 מכן. לאחר או 1979( באפריל)1

 רליך אשמחה 1979( מפברואר )28 תשל"ט באדרא'
 האוצרשר 3-891()"מ

 להשכרה המיועד השיעור )הקטנת הון השקעות עידודהקנות
 תשל"ט-1979 להשכרה"(, "בניןבהגדרה

 - )להלן 1 תשי-ט=1959 הון, השקעות לעידוד לחוק 53ג סעיף לפי סמכותיבתוקף שיעורהקטנת
 שבסעיף להשכרה" "בנין בהגדרת כי קובע אני הכנסת, של הכספים ועדת וגאישורהחוק(,
 יוקטן להשכרה מיועדים יהיו משטהר לפחות 70% של שיעור כי הקובע בתנא4 לחוק,53א

 ל-50%.השיעור

 ארליךשמחה 1979( שנואר )12 תשל"ט גטכתי"ג
 האוצרשר 3-868()המ
 234. עמ' תשי"ט, ס"ת1

 תשל"ט-1979 )תיקון(1 3( )מס' מוקדם( )פדיון המייוותוצינות

 תשל"ד- מקרקעין, שגח על מלהמה מילווה לחוק ו-13 9 סעיפים לפי סמכותיבתוקף
 רבאישור 2 תשל"ה-5ד19 מקרקעין, שבת על מלחמה מילווה להוק ו-13 9 רסעיפימ11974
 אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספיםועדת

 בדגר תקנותתיקון
 ההצמדהחישוב

 תשל"ז- מילווה(, )תעודות מקרקעין שבח על מלחמה מילווה לתקנות )ג( 7 תקצה 1י4
 2(, )מס' מילווה( )תעודות מקרקעין שבח על מלחמה מילווה לתקבות )ג( 7 ותקנה 3 1977י

 יבוא: מהן אחת כל במקום 4תשל"ז-1977
 מתוספת המילווה קרן תשולם המילוות של מוקדם בפדיון")ג(
 כדלקמן: מחושפים הצמדההפרשי

 114. עמ' תשל"ד, ס"ה1
 114. עמ' תשל"ה, מ"ח2
 44. עמ' תשל"ט, 2479; עמ' תשי"ז, ק"ה3
 44. עמ' השל"ט, 2481; עם, תשל"ז, ק"ת4

ו% ,',י"ו"זי.ק,ףיי% ,יח",ו'י"י"י1



 המוקדם." הפדיון למועד שקדם האחרון אוגוסטלחודש

 1979(. באפריל )1 תשל"ט מניסן ד/ ביום אלה תקגוה של תחילתן2.תחילה

 ך רלי א מחהש 1979( בפברואר )26 תשל"ט בשבטכ"ט
 האוצרשר 37י-3()"מ

 מוצגן( מילווה של מוקדם ופרעון מילווה )העברת המילוותתקהה
 תשל"ט-9ז19)תיקון(,

 1 תשל"ח-1978 שונות(, )הוראות המילוות לחוק ו-3 2 סעיפים לפי סמכותיבתוקף

 אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספים ועדתובאישור

 10 הקנההיקון
 יבוא: )ב( מוטנה תקנת במקום 2תשל"ח-1977

 כדלקמן:שבים מחו- הצמדה הפרשי בתוספת המילווה קרן תשולם מוקדם בפרעון")ג(
 בספטמבר, ל-15 כמרס 16 גין שתוגש תעודה לגבי)1(

 שפורסם המחיה יוקר מדד לפי ההצמדה הפרשייחושבו
 המוקדם; הפדיון למועד שקדם האחרון פברוארלחודש

 במרס, ל-15 בספטמבר 16 גין שתוגש תעודה לגסי)2(
 שפורסם המחיה יוקר מדד לפי ההצמדה הפרשייחושבו
 המוקום." הפדיון למועד שקדם האחרון אוגוסטלחודש

 1979(. כאפריל )1 תשל"ט בניסן ד' ביום אלה תקנוה של תחילתן2.החילה

 ארליךשמחה 1979( בפברואר )26 תשל"ט בשבטכ"ט
 האוצרשר

 18. עמ' השל"ת, ס"ה1
 27. עמ' תשל"ט, 452; עמ' תשל"ח, ק"ה2

 3תיקון(, מילווה( )תעודות יוקר( )תוספת המילוותתקנות
תשל"ט-9ז19

 1 תשל"ה-1975 יוקר(, )תוספת המילווה לחוק ו-12 8 סעיפים לפי סמכותיבתוקף

 אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הבספים ועדתובאישור

 במקום תשל"ז-1977, מילווה(, )תעודות יוקר( )תוספת המילוות לתקנות 6 בתקנה1. 6 הקנהתיקון
 יצוא: )ב( משנהתקנת
 24. עמ' תשל"ז, 54; עמ' השל"ה, ס"ת1
 26. עמ' השל"ט, 1520; עמ' תשל"ז, ק"ה2

 30.3.1979 תשל"ט, גייסו ב' 3964, התקנותקיבז,924



 קרן תשולם לחוק )כ( 9 כסעיף כאמור מילווך של מוקדם כפוית")ב('
 כדלקמן; מהושגים הצמדה הפרשי בתוספו;המילווה

 בספטמבר, ל-15 במרס 16 בין שתוגש תעודה לגבי)1(
 שפורסם המהיה יוקר מדד לפי ההצמרה הפרשייחושבו
 המוקדם; הפדיון למועד שקדם האחרון פברוארלחודש

 במרס, ל-15 בספטמבר 16 כין שתוגש תעודה לגבי)2(
 שפורסם המחיה יוקר מדד לפי ההצמדה הפרשייחושבו
 המוקדם." הפדיון למועד שקדם האחרון אוגוסטלחולש

תתילה  1979(. באפריל )1 תיל"ט כניסן ד' ביום אלה תקנות של החללתן12

 ארליךשמחה 1979( בפברואר )26 השל"ט כשבטכ"ט
 האוצרשר 3-737()המ

 השל"ט-9ץ19 )היקון(, מוקדם( )פדיון המילוותהקצה
 6 סעיפים תש"ל-11970, בטחון, מילווה לחוק ו-15 6 סעיפים לפי סמכותיכתוקף

 תשל"ג- בטחון, מילווה להוק ו-או 6 סעיפים 2, תשל"א-ג197 בטחון, מילווה יתוקו-15
 הכספלם ועדת ובאישור 4, תשל"ג-1978 בטחון, מילווה לחוק ו-14 6 יסעיפ~מ 19723
 אלהג תקנות מתקין אני הכנסת,של

 בדבר תקנותתיקנן
 ההצמדהחישוב

 )ג( 7 תקצה 5 )תשל"ב-1972 מילווה(, )תעודות בטחון מילווה לתקנות )ג( 7 תקנה1.
 בטחון מילווה לתקנות )ג( 6 תקנה 6, תשלגג-1973 מילווה(, ),עודות בטחון מילווהלתקרת
 מילווה( )תעודות בטחון מילווה לתקנות )ג( 6 ותקנה 7, תשל=ה-1975 מילווה(,)תנודות
 יבוא; מהן אחת כל ,במקום 8 תשל"הנ-1975 2(,)מס'

 הפרשי בתוספת המילווה קרן תשולם המילווה נול מוקדם בפדיון-)ג(
 כדלקמן: מחושביםהצמדה

 בספטמבר ל-15 במרס 16 בין שתוגש תעודה לגבי)1(
 שפורסם המחיה יוקר מדד לפי ההצמוה הפרשייחושבו
 המוקדם; הפדיון למועד שקדם פברוארלחודש

 במרס 15 לבין בספטמבר 10 בין שתוגש תעודה לגבי)2(
 שפורסם המחיה יוקר מדד לפי ההצמדה הפרשייחושבו
 המוקדמ". הפדיון למועד שקדם אוגוסטלחודש

תהילה  1979(. באפריל )1 תשל"ט בניסן ד' ביום אלה תקנות של ההילתן2;

 האוצרעו ז"-טמס ארליוnnbW 1979( בפברואר ע2 ;שטל"ט בשבטנ"ט
 61. עמ' השל"ב, 44; עמ' תש"ל, ס"הי----------

 62. עמ' השל"ג, 73; עמ' תשל"א, ס"ת2
 58. עמ' השל"ב, בס"ה,

 42 עמ' "שלץ, ס"ת4
 42. עמ' השל"ט, 1448; עמ' השל"ב, ק"ת5
 42. עמ' השל"ט, 1493; עמ' השל"ת ק"ת 6.

 42. עמ' השכ"ט, 593; עמ' תשל"ה, ק"ת7
 42. עמ' השל"ט, anse; עמ' תשל"ה, ק"תש

 התקנותקיגץ
 64ש"

925 979ה3י3 תשל"טי לגיסן ב'



 תשל"ט-1979 )אגרות(, התעופה שדות ושותתקנות

 )להלן תשל"ז-11977 התעופה, שרות רשות לחוק 29 סעיף לפי סמכותיבתוקף
 אלה: תקנות מתקין אבל מכבסת, של הכלכלה וועדת הממשלה ובאישורהחוק(,

 - אלה בתקנות1.הגירות
 תעופה; שבשדה המכס בית - המכס""בית
 קברניטו; או הבעל מטעם טיס כלי מהזיק לרכות - טיס" כלי"בעל

 התעופה; שדות רשות -"הרשות"
 אמריקה של הברית ארצות של הדולר של היציג החליפין שער - התשלום" בלום"שער
 התשלומ; ביום ישראל בוק ידי על שפורסםכפף
 אמריקה של הברית ארצות של הדולר של היציג החליפין שער ממוצע - החדש""השער

 לענין; כהתאם אוקטובר, או אפריל בחודש לאחד שקדםבשבוע
 אמריקה; של ארצות-הבר"ת של לדולר לירות 20 של החליפין שער - הקודם""השער
 ינואר, או אוקטובר יולי, אפריל, החדשים של בחודש לאחד שקדם כחודשהאחרון 8 ליום לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שפרסמה לצרכן המחץרימ מדד - החדש""המדד

 לענין;בהתאם
 ליום לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שפרסמה לצרכן המה"רימ מדד - הקודם""המדד
 1978(; בדצמבר )31 תשל"ט בטפתא'

 ישראל; מדינת בשטח נמצאים שלה והיעד היציאה שמקומות טיסה - פנים-ארצית""טיסה
 בקילוגרמים; להמראה שהותר טיס כלי של מירבי משקל - הטיס" כלי"משקל
 הרשות; ידי על המופעל או לחוק בתוספת הממורט תעופה שדה - תעופה""שדה
 גלגלי נגיעת בשעת הרשות של האויר שירותי "חידות ידי על שברשם הזמן - נחיתה""ומן

 במסלול; הטיסכלי

 הינתקות בשעת הרשות של האויר שירותי יחידות לדי על שנרשם הזמן - המראה""זמן
 מהקרקע; הטיסכלי
 באותו התעופה שדה את ועזב בלבד למעבר תעופה לשדה שהגיע נוסע - במעבר""נוסע
 תעופה; שדה באותו מכית-הנתיבות שיצא מכלי אחר, טיס בכלל או טיםכלי
 הלילה. בחצות המתחילה שעות 24 של תקופה -"יממה"

 שיעורחישוב
האגרות

זי. בתקבה כמפורט התעופה שדות לרשות ישולמו אלה בתקנות המפורטות האגרות )א(2.
 לפי מוקטנות, או מוגדלות כשהן ישולמו ו-9 8 7, 5, 3, תקנות לפי האגרות)ב(
 הקודם. השעד לבין התשלומ ביום השער שבין ההפרש בשיעורהעבין,

 הענין, לפי מוקטנות, או מוגדלות כשהן ישולמו ו-6 4 תקנות לפי האגרות)ג(
 כאמור, הקטנתן או הגדלתן הקודמ; למדד החדש המדד שבין ההפרש על יעלה שלאבשיעור
 וינואר. אוקטובר יולי, אפריל, בחודש באחדתיעשה

 בשיעור הענין, לפי מוקטנת, או מוגדלת כשהיא תשולם 10 תקנה לפי האגרה)ד(
 תיעשה כאמור האגרה של הקטנתה או הגדלתה הקודם; לשער החדש השער ביןההפרש
 ואוקטובר. אפריל כחודשבאחד
 182. עמ' תשל"ז, ס"ת1
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 נגיההאגרת
 הבאלכלי-טיס

 לישראלמחוץ

 אגרת תעופה בשדה הטיס כלי נחיתת בעד ישלם לישראל מחוץ הבא טיס קליבעל-
 להלן: כמפורט הטיס, כלי משקל לפיאיתה

 בלירות האגרהשיעור
 תעופה בשדה תעופהבשדה

אחרבאילת הטיס כלימשקל

427627 5,700עד
 נוספים 1,000 לכלמ-5,701,

75110 מהל חלקאו)

 נחיתהאגרת
פנים"ארצית

 תעופה בשדה הטיס כל" נחיתת בעד ישלם ארצית פנים בטיסה טיס כלי בעל )א(4נ
 להלן: כמפורט הטיס, כלל משקל לפי נחיתהאגרת

 האגרהשיעיר
בלירות הטיס כלימשקל

29 1,500ונד

83 3,000 עדמ-1,501

 נוספים 1,000 לכלמ-3,001,
19 מהם חלקאו

 אחד אימו? או אחד מיבחן במשך הטיס כלי נחיתות בעד ישלם טיס כלי בעל)ב(
 כאילו )א( משבה בתקנת שנקבע בשיעור נחיתה אגרת הקרקע על הטיס כלי שהה לאבהם
 בלבד. אחת נחיתהביצע

 לכלי הגיהאגרת
 מקוץ הבאטיס

לישראל

 הטיס כלי חבה אם חניה, אגרת מתשלום פטור לישראל מחוץ הבא טיט כלי כעל5.
 שעות שלוש על העולה זמן הטיס כלי חנה רצופות; שעות משלוש יותר לא תעופהבשדה
 חניה אגרת - המראתו זמן ועד נחיתתו מזמן - חנייתו בעד ישלמ תעופה, בשדהרצופות
 הלק או חניה של שעית 24 לכל 3 תקנה לפי המשתלמת הנחיתה מאגרת רבעששיעורה

 תעופה. שדה באותומהל

 לכלי תניהאגרת
 פבים- בטיסהטיס

ארצית

 אגרת תעופה בשדה טיס כלי אביית בעד "שלם ארצית פנלמ בטיסה טיס כלי בעל )א(6ן
 להלן: כמפורט הטיס, כלי משקל לפ" באפריל, באהד המתחילה לשנה שנתיתחניה

 האגרהשיעור
בלירוה הטיט כלימשקל

2,229 1,500עד

7,243 3,000 עףמ-1501

 נוספים 1,000 לכלמ-3,001,
1,942 מחם חלקאו

 הטיס כלי הני"ת בעד בעלו לשלם שנה, באותה חודש מ-12 פחות טיס כלי שהה)ב(
 מאגרף ה-12 החלק את בישראל, הטיס כלי שהה שבו מחודש חלק או חודש בכלכאמור,
 )א(. משנה תקבת לפי המשתלמתהחניה

 מאגרת רבע בעלו ישלם חודש באוויו ימים מ-7 פחות בישראל הטיס כלי שהה)ג(
 )ב(, משנה בתקבת כאמיר חודש בעד המשתלמתהחניה

 - נוסע של חפציו העברת בעד תשלום כוללת הסבלותאגרת )א(7. מבלוהאגרה
 המכס; לבית או לקרבתו או תעופה שדה של הנתיבות לבית טלמ מכלי)1(
 טיס. כלי אל מקרבתו או תעופה שדה של הנתיבות מבית)2(
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 .נ.
 ו:ןן:לד"

 ז םע,נ י":ןןןב:ע:
 ,י מחיץ אל היוצא בן-גוריון התעופה מנמל הממריא טים בכלי נוסע כל בעד לירות 28ועוד

 ר-10.00. 06.00 השעות ביןלישראל
 בעד טבלות אגרת מתשלום פטור הטיס כלי בעל יהיה הפצים, לנוסע היו לא)ג(
 מראש. שעות שנמסרה'48 בכתב בהודעה התעופה שדה למנהל כך על הודיע אם נוסע,אותו

 לל בעד מהם הלק או ק"ג 10 לכל לירות 4 בסה משאות אגרת ישלם טיט כלי בעל8י משאותאגרת
 אלה: משירותיםאחד

 הנתיבות; לבית או המכס לבית והעברתו טים מכלי משאפריקת)1(
 המכס בית יד שעל רכב לכלי הנתיבות מבית או המכס מבית משאהעברת)2(
 הרכב; כלי על וטעןנתו הנתיבות ביתאו
 בי, או המכס בית לד שעל רכב לכלי והעברתו טיס, מבלי משאפריקת)3(

 הרכב; כלי על וטעינתוהנתיבות
 והעכרתו הנתיבות בית או המכס בית יד שעל רכב מכלי משאפריקת)4(
 הנתיבות; לבית או המכסלכיח
 כלי על וטעינתו טיס לכלי הנתיבות מבית או המכס מבית משאהעברת)5(

הטיס;
 העכרתו הנתיבות, כלת או המכס בית לד שעל רכב מכלי משא פריקת)6(
 הטיס. כלי על וטעינתו הטיסלכל"

 משקל לפי הניקוי בעד ישלם טיס, כלי ניקוי שירות ביקש אשר טיס כל"בעל )א(9. ניקוישירות
 להלן: כמפורט הטיסכלי

 האגרהשיעור
בלירות הטים כלימשקל

1,692 85,000עד
2,793 45,000 עדמ-35,001

3,089 75,000 עדמ-45,001

3,511 115,000 עדמ-75,001

3,723 150,000 עלמ-115,001
 נוספים 1,000 לכלמ-150,001,

19.60 מהם חלקאו

 הטיס כלי ניקוי בעד ישלם בלבד למעבר תעופה בשדה השוהה טיס כלי בעל)ב(
 )א(; משנה בתקנת הנקוב מהסכום60%

 נוסעים אגרת ישלמ לישראל מחוץ אל תעופה משדה טיט בכלי הממריא נוטע )א(10י גומעיםאגרה
 שילם לא לירות; 100 - לישראל מחוץ אל באילת תעופה ומשדה לירות, 210 שלבסכום
 הטיס. כלי בעל ישלמנה כאמור האגרה אתנוסע

 שנתיים. לו מלאו שטרם מי למעט - "נוסע" זו, בתקנה)כ(

 כלי בעל "מציא אלה, כתקנות שנקבעו האגרות כתשלום טיס כלי כעל חייב לצייך11. דיווח"וגה
 הטיס, לכלי המתיחסים הפרטים כל את יום, בכל 09.00 לשעה עד בכתב, לרשותטיס

 בלווית שעה, לאותה שקדמה ביממה התעופה שדה את שפקדו ולמטען לנוסעיםלטיסות,
 לפעם, מפעם הרשות שתדרוש כפי אחריםפרטים
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 מהשלוםפטור
אגרוה

 מאלה: אחד הטוס בכלי כשנתקיים טיס כלי בעלי על יחולו לא 8 עד 3 תקנות . לא(12.
 ממונע; אינו)1(
 חוץ, מדינת של דיפלומטי לשירות וייחודי קבוע באופן משמש הוא)2(

 או האדום הצלב לארגון המיוחדות, סוכנויותיו או המאוחדות האומותלארגון
 ישראל;למשטרת
 הצלה. בחיפושי משתתף הוא)י(.

 חוק לפי שגיתן הפעלה רשיון בידו שאין טיס כלי בעל על תחול לא 3 תקנה)כז
 הוא מסחרית, בטיסה מופעל אינו הטיס כלי אם 2 תשכ"ג-1963 התעופה, שירותירישוי
 ק"ג. 6,700 על עולה אינו ומשקלו בלבד משפחתו וקרובי געלו אתמימש

 אונס, נחיתת תעופה בשדה הנוחת, טיס כלי כעל על יחולו לא ו-4 3 תקנות)ג(
 . הטיס. כלי של הסופי יעדו היה לא האמור התעופה שדהכאשר

 פטור שבעלו טיס בכלי לישראל מחוץ אל היוצא נוסע על תחול לא 10 תקנה)ד(
 תעופה בשדה השוהה נוסע ועל טיס כלי אותו של בעלו על )א(, משנא תקנת לפימתשלום
 בלבד.למעבר

 במקריםחנתה
מיותרים

 בשדות ליחן, לחוק, ו-40 7 מסעיפים הנובעים לסייגים כפוף רשאי, הרשות 'מנהל 4.13
 הקבוע מהתשלום 25% עד כשיעור מתשלום מסחריות הנחות וירושלי6, באילתהתעופה

 אלה. מתקנות'
 טיסה בדגרהודעה

פנים-ארצית
 בהודעה, שקבע תעופה לשדה תעופה משדה שטיסה להורות רשאי התחבורה שר14.
 אלה. תקנות לענין פנים-ארצית כטיסה יראוה כאמור, תעופה משדה תעופה לשדה טילהאו

ביטול  3 תשל"ח--1978 )אגרות(, התעופה 'שדות רשות תקנות15.
-  בטלות 

מילי  1979(. באפריל )1 תשל"ט בניסן ד' ביום אלה תקנות של תחץלתן16.

 לנדאוחיים 1979( במרס באדרתשל"ט)88כ"ט
 התחבורהשר

 104. עמ' משכ"ג: ס"ה2
 730. 609, עמ' השל"ה, ק"ת3

 )תיקט(ז הקעחדה( תמנע )תשבת יואר בקתקשת
 u~t*w--1979ת

 אלהט תקנות מחקק אני תשי"א--11961 הדואר, בנק חוק לפי סמכותייבתוקף

 -- ת,טל"ג-1973 תקשורת(, חסכת )תשבק הדואר בנק לתקנות 7כתקנה 7 הקנהשקון
 יבוא: ו-)ג( )ב( )א(, משנה תקנותבמקום)1(

 רצופות, חדשיות הפקדות בשלוש ב' במסלול חשבון בעל פיגר")א(
 אך חשבונו, לזכות נוספים כספים להפקיד רשאי החשבון בעל יהיהלא

 החסכון יחידת הפקדת תאריך עד יחולו 5 בתקנה האמורותההטבות
האחרונה";

 2. עמ' תשכ"ו, 85; עמ' משט"ו, 219; עמ' תשי-א, מ"ח1
 544. עמ' 131, עמ' תשל"ו, 1396; 170, עמ' תשל"ה, 840; עמ' תשל-ד, 1178; עמ' תשל"ג, ק"ת2
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 )ב(. תסומן )ד( משנה .תקנת)2(

 1979(. באפריל )1 תשל"ט בניסן ד/ ביום אלה תקנות של תחילתן2יתחלה

 מודע"יצחק %979( במרס )D~iwn 14 באדרט"ו
ערהתקשורת

 וכשל"ג--1972 הדש[, ]טסת האלחוטי הטלגרף פקודת תחולת אי גדבדצו
 אלחוטי שלגוף מכשיריעל

 תשל"ב-11972 חדש[, ננוסר האלחוטי הטלגרף לפקודת 4 סעיף לפי סמכותיבתוקף
 לאמור: מצווה אבי הפקודה(, -)להלן

 - אלחוטי טלגרף מכשירי על יחולו לא הפקודה היראית1* הפקודהאי-תתולה
 גיגהרץ 430,000 לבין גיגהרץ 1000 בין אדום אינפרא בתדרי הפועלים)1(

 פ) מיליוואט; 200 על עולה אינו שלהם המשדר הספקואשר
 המשדר הספק ואשר מה"ץ 27.28 - 26.96 התדרים פס כתוך הפועלים)2(

 מיליוואט; 100 על עולה איבושלהם
 השידוו" עצמת ואשר מה"ץ 49.90 - 49.82 התדרים פס בתוך הפועלים)3(
 שלושה' במרחק מיליוואט'למטר 10 על עולה אינה הנושא בתדר מייצרדמשהם
 מהמכשיר.מטרים

 מודעייצחק 1979( במרס )14 תשל"ט באדרט"ו
 התקשורתשר

 506. עמ' 25, חדש נוסת ישראל, מדינת דיני1

 מקסימום( והבגרות גישות דמי הכנסה, )עיגול הלאומי הבישותתוןגית
 תשל"ט-1979)היקוו(,

 תשכ"ח- משולב[, מוסח הלאומי הביטוח לחוק ו,-242 177 סעיפימ לפי סמכותיבתוקף
 אלה: תקנות מתקין אני 1968,1

 קא "לרבות יבוא עובד" "בעד המלים אחרי העיקריות(, התקבוון - )להלן יתשכ"ו-1968 5 מקסימום(, והכנסת ביטוח דמי הכבטה, )עיגול הלאומי הביטוח לתקנות 3 בתקנה1, 3 תקנההיקוו

 לחוק". )ג( 161 סעיף לפי עובד של משכרו מנכה שמעבידסכום

 בנולה. - העיקריות לתקבות 4 נוקבה2* 4 הקנההיטיל

 1979(. באפריל )1 תשל"ט בניסן ד" ביום אלה תקעת של תחילתן3.החילה

 כץ אל ר שי 1979( במרס )13 תשל"ט באדרי"ד
 והרתחה העבודהימר 897-ש"מ

- 108. עמ' תשכ"ה, מ"ח1
 ק"ת2

 תשב""
 1648. עמ'

 )97"3"3 המל"י במסך ב' 964ק רקמתקוב,930



 תשל"ט-1979 למענידים(" מקגיל 04 )החזר מקביל מעתקנות
 . אלה: תקנות מתקין אני המועצה, עם ובהתייעצות הבריאות שר עםצות התיע- לאחר תשל"ג-11978, מקביל, מס לחוק ו-16 5 סעיפים לפי סמכותיבתוקף

 2 תשל"ד-1978 למעבידים(, מקביל מס )החזר מקביל מס לתקנות 1בתקנה 1 תקנהתיקון
-  

 "8.2%"; יבוא "8,0%" ממקום )1(, )ב( משנה בתקנת)1(
 במקום )2(, )כ( משנה בתקנת)2(

 ע2.1%-

 "2.2%". יבוא

תחילה  1978(. באפריל )1 תשל"ח ג' באדר כ"ג ביום אלה תקנות תחילתן.של2.

, 1979( במרס פטל"ט,18 באדרי"ד  כץ ראלי,ט 
,-ממ496י(  והרותם העבודהטר 

 88. עמ' תשל"ג, ס"ת1
 1828. עמ' משל"ת 285; עמ' השל"ר, ק"ת2

 )תיקע(, אביולה( )ניטוח הלאומי טוה הגתקנחו
תשל"ט-1979

 משולבו, ננוסח הלאומי הכיסוח להוק ו-242 ז12י"ג סעיפים לפי סככותי,בתוקף
 אלה: תקנות מתקין אני 11968תשכ"ח

 התקנות - )להלן 2 תשל"ג-1973 אבטלה(, )ביטוח הלאומי הביטוח לתקנות 11 בתקנה1. 11 תקנהתיקון
 יבוא: ולפניה )5(, תסומן )4(' פסקההעיקריות(,

 כך: יעוגלו )3( 'עד )1( פסקאות לפי המתקהלים הסכומים*4(
 לירה שלפרוטרוט
 בחשבון; יובאו לא - אגורות חמישים עד)א(
 כלירה." יחושבו - אגורות מחמישים למעלה)ב(

 23 הקנהביטול

החילה

 בטלה. - העיקריות 'לתקנות 23 תקנה2.

 1070(. באפריל )1 תשל"ט בניסן ד' גיוס אלה תקנות של תחילתן3.

 כץ אל ר ש' 1979( במרי )19 תשל"ט באדרכ'
 108. עמ' תשכ"ה, ס-ח*1 והריחה העגיהשר. ""(ממ7
 369. עמ' השל"ג, ק"ת2

 תשל"ט-1979 )אמהות(, הלאומי הבימותתקנות

 תשכ"ח- משולבו, ננוסח הלאומי הביטוח להוק ו-242 94 סעיפים לפי סמכותיבתוקף
 אלה: תקנות מתקין אני11968,

 העיק- התקנות - )להלן 2 תשי"ד-1954 )אמהות(, הלאושי הביטוח לתקנות 6בתקנה 6 תקנהתיקון



 , לירות". "8,500 יבוא לירות" "5,350 במקום העיקריות; לתקנות 6א כתקנה 2* 6א תקוהתיקון

 1979(. באפריל )1 תשל"ט בניסן ד' גיום אלה תקנות של תהילתן 3*תהילה

 כץישראל 1979( במרס )19 תשל"ט באדרכ'
 והרווחה העבידה,םר 8-185()חם

 יגוא: לחוק ו' לוח גמקום1. ו' לוחתחלפת

 1'שוח
 לידהמענק
 94()סעיף

לירות שגולדו הילדיםמספרפרט

8,900 אחדילד1

 חיים שנולדו ילדיםשני2
15,700 אחתבלידה

 חיים שנולדו ילדיםשלושה8
24,200 אחתכלידה

 1979(. גאפריל )1 תשל"ט בניסן ד' ביום זה צו של תחילתו2.תחילה

 כזישראל 1979( במרס )19 תשל"ט באדרכ'
 והרווחה העבודהשר 184-ש)הם
 1262. עמ' המל"ח, ק"ת 08!; עמ' משכ"ח, ס"ת1

 השל"ט-1979 חוץ, געחד עיסוקשבו

 , )הגנה( והמכס היצוא היבוא, בענין הסמכויות לפקודת 8 סעיף לפי סמכותיבתוקף

 לאמור: מצווה אני11939,

 הפרשנות בפקודת כמשמעותן גיצוא או ביבוא עיסוק - חוץ" "סחר זה, גצו1.הגדרות

 מספר וין פי על ממנו הנדרשים המסמכים ממילוי לציין חייג חוץ בסחר העוסק כל2. מזההמספר
 להלן: כמפורט המשפטית אישיותו אתהמזהה

 'העותומני החוק פי על אגודה או שיתופית אגודה שותפות, חברה, *חיד,)1(
 גרשם החגרות, ברשם הרישום מספר הזהות, תעודת נמספר - האגודותעל

 לפי הכל המחוז, על הממונה אצל או השיתופיות האגהדות ברשםהשותפויות,
הענין.

 13. עמ' !, תוס' 1938, ע"ר1
 2. עמ' 1, חדש נוסח ישראל, מדינת דיני2

 9~30.3.19 תשל"ט, בניסן ב' 3964, התקנותקובץ'932



 קודם חוץ בסחר יעסוק לא )1(, בפסקה כאמור רישום מספר לר שאין מי ',,)2( ',
 זה. לענין שלו הזיהוי מספר הודיעה המוסמכתשהרשות

 דיניםשמירה אחר. דין כל של מכוהו לגרוע באות אינן זה צוהוראות3.

 3 תשל"ז-1977 יצואנים, רישום בדברצו4.
-  

גיטול בטל.

תהילה, 1979(. באפריל )1 תשל"ט בניסן ד' ביום זה צו שלתהילתו5.

 פתגדעון 1979( במרס )21 תשל"ט באדרכ"כ
 והתיירות המסחר התעשיה,שר, 3,846()"מ
 1495. עמ' תשל"ז, ק"תג

 )תיקון(, ישראל( במשתהת ועובדים שוטרים )חובות מסים גבייתאכרות
תשל"ט-נ1979

 לאמור: מכריז אני 1, )גבייה( המסים לפקודת 2 סעיף לפי סמכותי~בתוקף

 1 סעיף תיקיז בסעיף 2 ישראל במשטרה ועובדים שוטרים חובות על הפקודה תחולת בדבר באכרזה1.

 או ישראל משטרת של הכספים מחלקת "ראש יברא התשלומים" שחלקת "ראש במקים1,
 הכספים". -חלקת ראקן סגז?ל)ידי

 ארליךשמחה 1979( במרס )7 תשל"טח,באדר
 האוצרשר 2ד3-4()הס
 קל",)עמ, פרק ב/ כיד תיקרא",,1

 1874;ע"י
 ג2. עמ' 5, מס' תס"ח,

.(
 1088. עמ' השכ"ט, ק"ת2

 המדינה( )נשיא השלטון ברשמות משרה לנושאי גמלאותהחלטת
 תשל"ע-1979 )תיקון(1ושאיריו(

 השלטוןתשכ"ט- ברשויות משרה לנושאי גמלאות לחוק 1 סעיף לפי התמכותבתוקף
 לאמור: הכנסת של הכספים ועדת מחליטה11969

 6 סעיף תיקיו ושאיריו(, המדינה )נשיא השלטון ברשויות משרה לנושאי גימלאות להחלטת 6 בסעיף%.
 יבוא: )ב( סעיף-קטן אחרי 3,של"ז-1976

 רשאי )א( סעיף-קטן לפי בירושלים שרד לדירת שזכאי מי")ג(
 אוצר חשבון על לירושלים מחוץ מעונו ינהל כן עשה ואם עליהלוותר

המדינה."

תחילה 1978(, במאי )1 תשל"ח בניסן כ"ד ביום זו החלטה של תחילתה12

 לורינץש' 1979( במרס )18 תשלטט באדר י"ס,
 הכנסת של הכספים ועדת ראשיישב 963-ך3()תמ

4-4--=--4
 209. 73, עמ' תשל"ח, 98ן עמ' תשב-6, ס"ת1
 559. עמ' תשל"ז, ק"הב

933 30:3,1979 תשל"ט, גגיסן ב' 3964, התקנות~בגץ



 ' מקוטי לשלטוןטרור

 )תיקון(1 )אגרה( )ביוב( דן אזנו עגים לאיגוד עזיחזק
ומעל"ט--1979

 לחוק 87 !ליסעיף תשט"ו-1955 שרים, אמודי לחוק 14 סעיף לפי סמכותהגתוקף
 )ביוב( דן אזור ערים איגוד מועצת מתקינה 2, תשכ"ב-1962 )ביוב(, המקומיותהרשויות

 זה: עזרחוק

 3 תשכ"ז-1967 )אגרה(, )טיוב( דן אזור ערים לאיגוד עזר לחוק התרספת במקרסוי ההוספתהתלמה

יבוא:

"תוספת
 2()סעיף

 האצרהשיעור
גייייה - למחזיק המסופקים מים של מעוקב מטרלכל

 20 גיתיתלצריכה
3.20" אחרת צריכה מטרתלכל

 כספי ק ח צימאשר.
 ערים אימד מועצת ראשירטב 1979( במרס )15 תשל"ט באדרט"ז
 )ביב( דןאיר 444"()תם

 ג ר ו ב ף ס וי
יטרהפמם

 36. עמ' ,"ר"ה 48; עמ' תשט"ה ס"ה1
 - 156. עם, תשל"ה עמ'"9; תשכ"ב, מ"ח2
 ק"ה3

 תשל""
 1536; עמ'

 תשל""
 955. עמ' תשל"ת, 1289; עמ'

 תשל"ט-1979 )תיקון(, עירוב( עשקים )מס לבאר-שבע עזרחוק
 זה: עזר חרק באר-שבע עירית מועצה מתקינה 2 1945 עסקים(, )מםמיות המקו- הרשויות לפקודת 3 יסעיף 1 העיריות לפקודת 250 סעיף לפי סמכותהמתוקף

 חוק - )להלן 3 תשי"זנ-1957 עירוני(, עסקים )מס לבאר-שבע עזר לחוק 2 בסעיף1. צ סעיףהיתז
 יבוא: )א( קטן סעיף במקום העיקרי(,העזר

 לכל או עוסק, הוא שבה שנה לכל מס למועצה ישלם עוסק כל")א(
 - לכך ובנוסף הראשונה בתוספת הנקוב בשיעור ממנה,הלק

 35%; של תוספת - לירות 1,000 עד מסלסכום)1(
 - לירות 5,000 עד לירות מ-1,000 שלמעלה מסלסכום)2(

; 50%; שלתוספת

 של תוספת - לירות מ-5,000 שלמעלה מסלסכום)3(
;100%

 197. עמ' 8, חדש נוסח ישראל, מדינת דיני1
 2. עמ' הלזל"ז, 144; עמ, תשל"ד, 2; עמ' תשכ"ז, ס"ח 115; עמ' 1, תוס' 1945, ע"ר2
 758. עמ' השל"ז, 1070; עמ' תשי"ז, ק"ת3

 979!,30.3 תשל"ט, בגיסן ב' 3964, התקנותקובץ934



 שבו ומקום מקום לכל לירות 20,000 על יעלה לא המס ששיעורומלגד
 עהסק."הוא

ת"ילה 1978(. באפריל )1 תשל"ח ב' באדר כ"ג ביום היא זה עזר חוק שלתחילתו2.

 מעבר "נראות יום 80 תוך 197819 לשנת המס ישולם העיקרי העזר לחוק 8 כסעיף האמור אףעל3.
 1978/9 לשנת המס חשבון על ששולם סכום כל אולם כרשומות; זה עזר חוק פרסוםמיום
 זה. עזר חוק לפי המס השבון על שולם כאילו ייחשב העיקרי העזר חוקלפי

 נאויאליהונתאשר.
 באר"שבע עיריתראש 1979( במרס )20 תשל"ט באדרכ"א

ממ812(
 גורגיוסף
 הפניםשר

 תשל"ט-1979 )תיקון(, )ביוב( גיאליק לקרית עירתיק

 המקומיות הרשויות וחוק 1, העיריות לפקודת ו-254 250 סעיפים לפי סמכותהבתוקף4
 זה: עזר חוק קרית-ביאליק עירית מתקינה 2, תשכ"ב--1962)ביוב(,

"חיפת"תיספת יבוא: 8, תשכ"ד-1964 )ביוב(, לקרית-ביאליק עזר לחוק התוספת כמקוט1.

"תיממת
 ו-3( 2)סעיפים

 בלינית"אגו"~ - ביובהיטל

 - ציבוריביב
8 בנין( עומד שעליה הקרקע )כולל קרקע של מ"רלכל

35 קיים לבנין ותוספת בנין של מ"רלכל

 =- מאסףביב
8 בנין( עומד שעליה הקרקע )כולל קרקע של מ"רלכל

35 קיים לבנין ותוספת בנין של מ"רלכל

 - סניקה( וקווי שאיבה תחנות )ליבות אחרוםמיתקנים
12 בנין( עומד שעליה הקרקע )כולל קרקע של מ"רלכל

25 קיים לבנין ותוספת בנין של מ"רלכל

35" קיים לבנין ותוספת קיים בנין של מ"ר לכל ,טיהור,מכון

 קרלינרצבינתאשר.
 קרית-ביאליק עיריתראש 1979( בפברואר )26 תשל"ט בשבטכ"ט
 12-ש()חם

 בורגיוסף
 הפניםשר

 197. עמ' 8, חדש נוסח ישראל, מדינת דיני1
 156. עמ' תשל"ב, 96; עמ' תשכ"ב, מ"ח2
 829. עמ' תשל"ח, 757; עמ' תשכ"ד, ק"ת3

935 30,3.1979 תשל"ט, כניסן ב' 3964, התקנותגקובץ



 השל"ט-1979 מקומי(, עסקים )מש לבענה עזוחוק

 לפקודת 3 וסעיף 1, המקומיות המועצות לפקודת 22 סעיף לטי סמכותהבתוקף
 : זה עזר חוק בענה המקומית המועצה מתקינה 2, 1945 עסקים(, )מם המקומיותהרשויות

 - זה עזר בחוק1.
-"המועצה"  ; בענה המקומית המועצה 

-"עסק"  ; בתוספת המפורטים מלאכה או עסק 

 ; המועצה בתחום בעסק העוסק כל -"עוסק"

 זה; עזר חוק פי על המוטל מקומי עסקים מס --"מס"

 סמכויותיו את בכתב אליו העביר המועצה שראש המועצה פקיד לרבות - המועצה""ראש
 מקצתן. או כולן זה, עזר חוקלפי

 הקבוע בהיעור עוסק, הוא שבה מהשנה הלק לכל מס למועצה ישלם עוסק כל )א(2. המסהטלת
 1 לפני לעסוק חדל אם או בספטמבר ה-30 אחרי לעסוק התחיל אם ;בתוספת

 בלבד. המס מחצית שנה באותהישלם באוקטובר*
 ומקום. מקום שבכל עסקו בעד מס ישלם שונים, במקומות אחד בעסק העוסק)ב(
 בעדו המס ששיעור העסק בעד מס ישלם אחד, במקום שונים בעסקים העוסק)ג(

 ביותר. הגבוההוא
 ששיעור חדש, בעסק מקום באותו לעסוק המס, את ששילם לאחר עוסק, התחיל)ד(

 היום מן יום 30 תוך ההפרש את ישלם הקודם, העסק בעד המס שיעור על עולה בעדוהמס
 החדש. בעסק לעסוק התחילשבו

 באוקטובר ב-1 והשני באפריל ב-1 האחד שווים, שיעורים בשני ישולט המס )א(3. המסתשלום
 המס. מגיע שבעדה השנהשל

 את ישלמ באוקטובר, 1 לפני אולם באפריל 1 אחרי לעסוק שהתחיל עוסק)ב(
 ב-1 השני השיעור ואת לעסוק, התחיל שבו מהיום ימים חודש תוך הראשוןהשיעור

 יוכשל המאוחר התאריך לפי הכל לעסוק, התחלל שבו מהיום חדשים ארבעה תוך אובאוקטובר
 ח888 בתשלום המס מחצית את ישלם בספטמבר, 30 אחרי לעסוק שהתחיל עוסק)ג(

 לעסוק. התחיל שבו מהיום ימים הודשתוך

 ראשסמכויות
המועצה

 - בכתב לדרוש רשאי המועצה ראש )א(4.
 הנקוב זמן תוך לו שימסור עוסק, הוא המועצה ראש שלדעת אדם מכל)1(

 זה; עזר חוק הוראות לביצוע לדעתו, הדרושה, ידיעה כל בכתב דרישהבאותה
 קבלה כל האמור הזמן תוך לו שימציא המס, את ששילם שטוען ממי)2(

 זה. תשלום עלשבידו
 כדי המועצה בתחום מקום לכל סבירה עת בכל להיכנס רשאי המועצה ראש)ב(

 בו. עוסקים אםלברר

 256. עמ' 9, חדש נוסח ישראל, מדינת דיני1
 2. עמ' תשל"ז, 2; עמ' תשכ"ז, מ"ח 115ן עמ' 1, הוס' 1945, ע"ר2
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ן מאלה; אחת וכעשה מדם ,י.,' ";,שן,,(],
 1 בה הנקוב זמן תוך 4)4ל סעיף לפי המועצה ראש ירישת אחרי מילא לא)1(

 4)ב(, ס' לפי בסמכויותיו מלהשתמש אותו מנע או המועצה ליאש הפריע)2(

 נוסף קנס - נמשכת עבירה של ובמקרה לירות, 5000 קנס -דינו
 עליה לו שנמסרה אחרי העבירה נמשכת שבו יום כל בעד לירות 200של

 כדין. הרשעתו אחרי או המועצה, ראש 4את בכתב,הודעה

 המועצה. ידי על המתנהל עסק על יחולו לא ;ה עזר חוק הוראות6.

 8וש1(. באפריל )2 תשל"ה ב' באדר כ"ד ביום היא זה עזר חוק של תחילתל'7.

 ישולם והוא 1978/79, לשנת המס תשלום על יהולו לא זה עזר לחוק 3 סעיף הוראות '8.
 ברשומות. זה *זר חוק פרסום מץום יום 30תוך

 11גת~"ות*
-  

ת,ספמ

 זה. עזר חוק לצורך המועצה ידי על שנקבעו הסוגים - " ג' ו-"סוג " ב' ייסוג ", א'ייסוג

 לנצנה המסוהיעורי

עוגשיז

 בלירותהמם העסק' או המלאכהתיאור

150
1%

100
100
1%
125
2%
150
1%
80
150
200
200
%0
200

~eo2ש
מש
140
125
150
200
ש2
%0

 העסק או המלאכהתיאור

 ממקופשתיה - בקמעונותמשקאות,
 למקום מחוץשתיה
געל,ם
 במרטינותנכס,
 בקמעונותנפט,

סיגריות
 כתיבה וצרכיספרים
פלאפל
 משומשיםרהיטים
 - ומוצריהםשמנים

בסיטונות
בקמעונות

 ניקויחומרי
 י כימייםזבלים
 - בטונות משא,אוטו

 ן 2עד

 ן 5 עו מ-2למעלה

 ו 10 עד מ-5למלכה
 ן'אטליז י מ-10למעלה

 1 חשמלאספקת
 מיםאספקת
, חברה של סניף גז;אספקת

1 
 1 מהם חלק או לקוחית' 100לכל

פטר

תחילה

 מעברהוראות

 בלירותהמס

 30.3.1979 תשל"ט, בניסז ב' התקנות,964~,קובץ



 גלירות"מס "עסק או המלאכהתיאור בלירות"מס "עסק או המלאכהתיאור

80נסח25 במכונה מקומיתאריגה

200 ומכירה יצור -סיד, - בדבית

200 'סייד200 אחר חיים בעלעם

100סנדלר400 חיים בעלי שגיעם

200פחה209 דפוסבית
500 דיןעורך400בולדוזר
80 למכירה עץ -פחםי25 התקנה או יצורתריסים,

150צבע500 לנהיגה סמרבית

100צורף150בואי
100צלם2500 בגק של סניף אובנק

1900 בניןקבלן100גלנטריה

1509 כבישיםקבלן150 סוכנות אוסוכו
300 בסיטונות סיגריותשיתק -דיר

5 עז ראשלכל

200 תשאל מתקן אוחשמלאי
100 נחושתחרש6 כבש ואשלכל
250 קמהטחנת -הובלה 200טייח25 ראש לכלגמלים,

200טפסן25 ראש לכלסוסים, 200טרקטור19 ראש לכלפרדים,
5 כירת לכלכוורות,1000 לבלוקים מלאכהבית  - בו המטילות שמטפרלול156 בר בלי :12מ:ע
30 50 עדמ-2005 בר עם קפהבית

75 109 עד 51ט'560 טלויזיה מכשיר עם קפהבית

590 כללירופא200לגרסה

200רפד200מדגרה
00ברצען500מהמס
3000 אוטובוסיםשרות509מוסך

100שרברב500מונית
200מרצף200מזנון
1200 ולקתחנת500מסעדה
00נ אופניים והשכותתיקון1500מחצבה

200מאפייה175מכונאי

200מגהצה1000מתפרה
500 מקרועירופא150 שעוניםמתקן
200רתך250 לבניןנגר י15 בקר ראש לכל -רפת50 נעליםמתקן
150'שען200 לרהיטיםנגר
50 נעלייםמצחצח120 לתיקוניםגגה

 בקרימאלח'נתאשר.
 בענה המקומית המועצהראש 1978( בדצמבר )25 תשל"ט בכסלוכ"ה
 12=8()חם

 בורגיוסף
 הפסםשר

938~,Yatp30.3.1979 תשל"ט, בניסן בי 3964, התקנות 



"tPwl~
 --9*19 תש*"ט )סליקיוa~wv" , (talww ") " "3א י"יי,

 לפקודת 3 וסעיף המקומיות1, המועצות ימ"יית ,ג2 .4"57 לעי 6,קו4ק ,;",,יר1ן,ל ל;,,]
nlslw~vsiהיקושות' Ob) ,)זה עזר חוק עומר המקומית המועצה מתקינה 2, 1945 עלקים : 

 ן- )להלן 3 תשל"ה-blpt 1974'), עמקים )מ6 יעימר *ל, ,לאט ,יירה,וע,ן התוספתתיקוו
 " יבוא': ן4ו"ה העיקרי('"עיל חוק

תחילה  1978(, באוקטובר )1 תשלעח באללל ,כ.ט צלח ז" tu_~ln" %י ,,,,מלייט ,;ג;

 978/79צ לשנת המ6 תשלום על יאולן ל*. ה".',ף4 ,י*י,ל41)ג%,)אוק,;אעי-ן ;יי.(;,,,..,,,,,,,,והאיה)
 זה. עזר חוק לפי אמס חשבון על ש"מ, כאילו ייחשג .,,,,עי.,,יי.,יל,,,,,;4~,;*,",ין... "6י על ששילם סכום בל אולם tnlb1W~S יה יקר הוי 'יי,ה,עיטיה י,4,ל4,אוה,46)יוט ,]ןוהש;'

,. . 
, , . , , , . .. 

 עומר; המקומית המועצהיאש ' ,)26לצשביואל,1179(4יט]צשגג)ה6.54

 , , , ,-' ' . , ההניט ,שר] ;,, ,,. ,,;,,ל ,ן,,,,.,, ,, ;,,.., ,, , ,,, ,,,,, ,,,),
, ,,, ,; ;,;,. ,ן,,, , , ,, ),', ,, ,,.,.ו-לידך ],,,
 ,), ' ל' ' 1],; ' . ~ ,1,,ן,, ),,;, ;ן ,ן, 4י"ד'ש",",2,,, י.,1;ין,*יומזמןזג-.י",י4י. 'יוממקומיל", צקיי*'1,'

' , (, 

. ,;, , ,);;( , ,,,, ,,,..,; , )' , ,(" ; ) ;  1,01י "ק. תנגיד.; ען4,,ן4,, .,,,)י4,,הוייי, ;ייקלף, ,,,"-,,ף,;, ((.,, ,
ן,,,,י

. , ,,,;'ן , ,; .. ;; ,,
,, 

( 

 "של"ט,-1979 נ"י"ל()) , מ"1*י"; wvw*~ "44 *יללה '*ל "לן,א44, ,,) , , ,]
,,;., ,(,;,,,, ,,,;,, , ,

 3 וסעיף 1, המקומיות המועצות לשקודת יי23 22; ס*ימיה יעי "6גי4ה ,בתו"ף,ן ,,;

 חוק תמרה המקומית המיעצה. מתקינה 1,1945, עסקיך(, (OD ,4,ומי4, ,ר*ן..:ש ,,,,1 ,'
 . , ,, , , ;, ,,),.עזי,זה,:

 חוק '_- )להלן 5 ה.ש4"ט-1959 מקומץ, עסקים )מס יתלבה ,*יי לאי* בתויתך ,וע

 256. ,מ, 9; ,"דש ןוקח ישה-י, מדינה דיו. 1,
 2. עמ' תשל"ז, עמ',144; תשל"ד, 2; ונשכ"ז;.עמ' ס"" 1;,עט(,115; תוס', 1445, *"י,1
 2439; 901, עמ' תשל"ז, 222ן עמ' תשל"1, 1950; עמ' תשל"ג, 1925; עמ' תשי"ט, ק-ת3

 "93 ' ,). 30.3.1979 תשלטט, גנינו,"יבי,"תקנות,3964;י,;,,;.,,;,



 1978(. באפריל )1 תשל"ח ב' באדר כ"ג ביול הוא זה עזר חוק של וזחילתו2,תחילה

 יום 30 תוך 1978/79 לשנת המס ישולם העיקרי העזר לחוק 3 בסעיף האמות אף על3. מעבר"יראות
 1978/79 לשנת המס השבון על ששולם סכום כל אולם ברשומות; זו; עזר חוק פרסום מיום.

 זה. עזר חוק לפי המס חשבון על שולם כאילו ייחשב העיקרי העזר חוקלפי

 ותיאב סבריזכינתאשר.
 עניני לניהול הקרואה הועדה .ראש, 1979( בפברואר )5 תשל"ט בשבטח'
 תשרה המקומית המועצה  7-"()חמ

 בורגיוסף
 הפניםשר

*.,

.,י
=..

 30.3.1979 תשל"ט, בניסן ב' 3964, התקנותקיבז940

 ירושלים הממשלה, בדפוסנדפס לירות 5המחיר


