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 חוק עידוד החסכון/ הנחות ממס הכגסה
 וערבות למילוות, תשט״ז-1956

ת ס נ כ ס ה מ ר מ ו ט  צו בדבר פ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(3) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות
 למילוות, תשט״ז—1956 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור :

 פטור ממפ-הכנסה 1. הכנסה מריבית המשתלמת על איגרות החוב המפורטות להלן, תהיה פטורה ממם
 על איגרות חוב המוטל על ההכנסה, חוץ מן המש בשיעור של 35% שיש לנכותו במקור לפי סעיף 161

:  לפקודת מס הכנסה 2

 (1) איגרות חוב נושאות ריבית בשיעור של 4% לשנה, בשווי נקוב כולל
 של 4 מיליון דולר של ארה׳יב, העומדות לפדיון בתשלומים שווים בתום
 השנה החמישית, השביעית, התשיעית, האחת־עשרה והשלוש־עשרה מיום
 הוצאתן, אשר הונפקו על ידי חברה להשקעות של בנק דיסקונט בע״מ

 (סדרה 109);

 (2) איגרות חוב ניתנות להמרה במניות נושאות ריבית בשיעור של
 10% לשנה, בשווי נקוב כולל של 12 מיליון לירות, אשר הונפקו על ידי

 חברה להשקעות של בנק המזרחי המאוחד בע״מ (סדרה 48) !

 (3) איגרות חוב צמודות מדד, נושאות ריבית בשיעור של 4% לשנה
 בשווי נקוב כולל של 25 מיליון לירות, שהונפקו על ידי חברה להשקעות

 של בנק המזרחי המאוחד בע״מ (סדרה 49).

 השם 2, לצו זה ייקרא ״צו עידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מם׳ 6), תשל״ו—1976״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  כ״ט בכסלו תשל״ו(3 בדצמבר 1975) י
) שר האוצר 7 2 6 5 ° מ ח ) 

 1 0״ח תשט״ז, עמ׳ 52; תשל״ז, עמי 156.
 2 דיני מדינת ישראל, נופח חדש, עמי 120¡ ס״ח תשל״ה, עמ׳ 168.

מי ן מקו ר לשלטו  מדו

 פקודת העיריות
 פקודת התעבורה

ייתו ב וחנ כ ת ר ד מ ע ר ה ב ד ק עזר לירושלים ב ו  ח

,  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות וסעיף 77 לפקודת התעבורה 2
 מתקינה מועצת עירית ירושלים חוק עזר זה:

 1. בסעיף 3 לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), תשכ״א—1960 3 (להלן —
 חוק העזר העיקרי) —

 1 דיני מדינת ישראל, נופת חדש 8, עמי 197.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.

 3 ק״ת תשנ״א, עמ׳ 445, עמ׳ 1875¡ תשכ״ו, עמי 1908¡ תשל״ג, עמ׳ 164, עמ׳ 1872.
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 (1) בסעיף קטן(א), בסופו, יווםף ״או באמצעות כרטיסי חגיה״!

 (2) סעיף קטן (ד) יסומן כסעיף קטן (ה) ואחרי סעיף קטן (ג) יבוא:.

 ״(ד) סודרה החניה באמצעות כרטיסי חניה, חייב אדם המעמיד רכב במקום
 החניה —

 (1) להעמידו בתוך אחד מהשטחים הפנויים, המסומנים בקווי צבע
 או באופן אחר — אם ישנם שטחים מסומנים!

 (2) מיד עם החניית הרכב לתלוש או לנקב את חלקי כרטיס החניה
 שבהם מסומנים התאריך ומשך החניה, הכל בהתאם להוראות שעל גבי

 כרטיס החניה;

 (3) להצמיד את כרטיס החניה לשמשה הקדמית או לחלון הדלת
 הקדמית של הרכב בצד הפנימי הקרוב למדרכה, באופן שסימון משך

 החניה והתאריך ייראו מבחוץ!

 (4) לציית ולמלא אחר כל ההוראות המפורטות על גבי כרטיס החניה
 ועל התמרור המוצב בשטח המיועד לחניה בכל הנוגע למקום החניה,
 זמני החניה המותרים, משך החניה, מילוי כרטיס החניה וכל ענין אחר

 הקשור בהסדרת החניה.״

 2. בסעיף 4(0 לחוק העזר העיקרי, במקום ״80 לירות לשנה לדונם משטח מקום תיקו! סעיף 4
 החניה״ יבוא ״10 לירות לשנה בעד כל מקום משטח מקום החניה המיועד להחניית או

 להעמדת רכב אחד״.

 3. בסעיף 7(ה) לחוק העזר העיקרי, במקום ״6 לירות״ יבוא ״50 לירות״. תיקון סעיף 7

 4. בסעיף 11 לחוק העזר העיקרי, אחרי סעיף קטן(ה) יבוא: תיקון סעיף!1

 ״(ו) סודרה החניה באמצעות כרטיסי חניה תשולם האגרה ברכישת כרטיס
 החניה והצגתו בהתאם לחוק עזר זה! אי־הצגת כרטיס החניה בהתאם להוראות

 חוק עזר זה, תהווה ראיה לכאורה על אי־תשלום האגרה כאמור.״

 5. אחרי סעיף 12 לחוק העזר העיקרי יבוא : הוספת
א 1 ף 2 י ע  ׳׳כרטיס חניה 12א. (א) לא ישתמש אדם בכרטיס חניה אלא בהתאם להוראות חוק ס

 עזר זה ולהוראות המפורטות על גבי הכרטיס.

 (ב) לא ישתמש אדם בכרטיס חניה שלא הודפס ואושר כדין על ידי
 מועצת העיריה.

 (ג) לא ישתמש אדם בכרטיס חניה ליותר מאשר חניה אחת.

 (ד) לא ישתמש אדם ביותר מכרטיס אחד בעד חגיה אחת,׳ אולם
 אין בכך כדי למנוע מאדם להשתמש בשני כרטיסי חניה של שעה כל אחד
 במקום כרטיס חניה של שעתיים וזאת בתנאי שהתלושים שייתלשו יורו

 על משך חניה של 120 דקות רצופות.

 (ה) משך החניה, באמצעות כרטיס חניה, יהיה בהתאם לאמור
 בכרטיס החניה ובתמרור המוצב במקום ולא יתלוש אדם ולא ינקב, בעת
 החניית הרכב, וכל עוד נמשכת החניה, יותר מתלוש אחד, המורה את

 משך החנייה.״
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 שיעור תאגיד,

 60 אגורות
 120 אגורות
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 לירות
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 לירות״
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 במקום התוספת לחוק העור העיקרי יבוא :

 ״תוספת
 (מעיף 11)

ה י ר חנ ד ס ת ה ר ג  א

 ו. במקום חגיה מוסדרת באמצעות כרטיסי חניה, לכל רכב —

 לכל שעה או לחלק משעה
 לכל שעתיים או לחלק משעתיים

 ובלבד שלא תותר חניה ליותר משעתיים.

 2. במקום חניה מוסדר באמצעות מכשירים מיכניים, לכל רכב
 לכל שעה או לחלק משעה

 לכל שעתיים או לחלק משעתיים
 ובלבד שלא תותר חניה ליותר משעתיים.

 במקום חניה מוסדר על ידי סדרן —

 החלפת התוספת 0.

.3 
 (1) לכל רכב, לכל שעה או לחלק ממנה

 (2) לכל מכונית, במגרש החניה ברחוב שמאי או במגרש החניה
 ברחוב המלך גיורג׳ פינת רחוב המעלות, לחודש מראש
- (3) לכל מכונית, במגרש החניה ברהוב הלל, לחודש מראש

 (4) לכל מכונית, בכל מגרש חניה אחר, לחודש מראש

 (5) לכל אופנוע, לחודש מראש

 7. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים (העמדת רכב והגייתו) (תיקון), תשל״ו—
1976 

ל ק ו י ק ד  ט
 ראש עירית ירושלים

 אני מסכים.
 ג ד י ע ק ב י
 שר התחבורה

 גתאשר.
 ה׳ בטבת תשל״ו(9 בדצמבר 1975)

 (וומ 8/22)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת העיריות
ל עינוגים ט י ר ה ב ד א ב ב ־ ס ק עזר לכפר ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות!, מתקינה מועצת עירית כפר־סבא
 חוק עזר זה :

 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל כרטיס״ — אדם שרכש כרטיס או מחזיק בכרטיס!

 ״היטל״ — היטל עינוגים המוטל על פי חוק עזר זה;

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
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 ״כרטיס״ — ברטים או מסמך אחר שאושר ככרטיס בידי ראש העיריה, המאפשר כניסה
 לעינוג ציבורי!

 ״מועצה״ — מועצת העירית.

 ״מחיר כרטיס״ — מחירו של כרטיס כניסה לעינוג ציבורי, למעט כל מס או תשלום חובה
 אחר המוטל על אותו כרטיס!

 ״מנהל״ — מי שעל שמו ניתן הרשיון לעינוג ציבורי או מי שבהשגחתו, בפיקוחו או בהנהלתו
 מתקיים עינוג ציבורי, או מי שהוא בעלו או מחזיקו של מבנה או מקום שבו מתקיים

 עינוג ציבורי !

 ״מפקח״ — אדם שנתמנה בכתב מאח ראש העיריה להיות מפקח לענין חוק עזר זה!

 ״עינוג ציבורי״ — הצגות של תיאטרון או קולנוע, קונצרט, דיסקוטק, מופעי מחול, ריקודים,
 קברט, קרקס, משחק או ספורט, וכל עינוג כיוצא באלה, המתקיים בתחום העיריה;

 ״העיריה״ — עירית כפד־פבא:

 ״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש העיריה העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. על כרטיס לעינוג ציבורי יוטל היטל בשיעור הקבוע בתוספת: ככרטיס לעינוג ההיטל
 ציבורי ייחשב גם כרטיס למטרה שאינה עינוג ציבורי, המאפשר לבעל הכרטיס ליהנות

 מעינוג ציבורי על פי אותו כרטיס.

 3. המנהל יקבל את הכרטיס מן העיריה, וישלם לעיריה עם קבלת הכרטיס את תמורת תשלום ההיטל
 ההיטל בשיעור הקבוע בתוספת; המנהל יגבה את סכום ההיטל מבעל הכרטיס בעת מכירה

 הכרטיס.

 4. (א) המנהל יציין בכרטיס את מחירו המדוייק וסכום ההיטל, או שהוא ניתן העם . הברטים
 כרטיסים יודפסו על נייר שניתן מאת העיריה, או נייר שאישר ראש העיריה להדפסת

 הכרטיסים.

 (ב) ראש העיריה רשאי לפטור את המנהל מחובת מילוי אחר הוראות סעיף זה
 לגבי עינוג ציבורי שהכנסותיו יעודות לצרכי צדקה, דת, חינוך או תרבות.

 5. (א) לא יתיר המנהל את כניסתו של אדם לעינוג ציבורי בלי׳ כרטיס ולא ייכנס אדם הכניסה
0 י ט ר כ  לעינוג ציבורי בלי כרטיס לאותו עינוג. ב

 (ב) לכרטיס יהיה מחובר תלוש בקורת אשר ייתלש בידי המנהל עם כניסתו של
 בעל הכרטיס אל המבנה או המקום שבו מתקיים העינוג הציבורי; הכרטיס יוחזר לבעל

 הכרטיס ועליו להחזיקו ברשותו עד תום העינוג הציבורי.

 6. אסור למנהל או לאדם אחר למכור כרטיס בין בעצמו ובין על ידי משמשו, פקידו מכירת
ם י ט י כ ,  או סוכנו, אלא אם הכרטיס נושא ציון בכתב שההיטל הקבוע בהוק עזר זה שולם ועליו י

 חותמת של מוכר הכרטיס, המציינת מכירת הכרטיס ותאריך קיום העינוג הציבורי.

ם י י י " ״ צ

ט

י

י  7. (א) כרטיס לעינוג ציבורי, למעט הצגות קולנוע, הנערך באישור מאת צה״ל לחיילי ^
 צה״ל על פי הזמנת צה״ל יהיה פטור מהיטל.
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 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי המנהל למכור לציבור הרוצה חלק
 מהכרטיסים לאותו עינוג ציבורי, ובלבד שיקבל הסכמת ראש העיריה בכתב מראש לכך

 וישלם את התמורה המלאה של ההיטל בעד כרטיסים אלה.

 החזית ההיטל 8. המנהל רשאי להחזיר לעיריה כרטיס שלא נמכר! העיריה תחזיר למנהל את סכום
 ההיטל ששילם בעד כרטיס שלא נמכר, ובלבד שהכרטיס הוחזר לעיריה תוך ששים יום

 מתאריך העינוג הציבורי, כפי שצויין על גבי הכרטיס.

 פטל•־ 9. (א) המועצה רשאית לפטור מתשלום ההיטל או להפחית שיעורו בשלושה אלה:
 פקידו או סוכנו, דינו — קנס חמש מאות לירות :

 (1) תחרות ספורט ?

 (2) עינוג שהכנסתו נועדה לצרכי דת או צדקה!

 (3) עינוג שהוא לדעת המועצה בעל אופי תרבותי, חינוכי או אומנותי
 ושמטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים.

 (ב) הרוצה ליהנות מפטור או מהנחה לפי סעיף קטן(א) יגיש בקשה למועצה לפני
 שיתחיל במכירת הכרטיסים.

 (ג) המועצה רשאית להפחית את שיעור ההיטל לגבי כרטיסים הנמכרים לחיילי
 צבא־הגנה לישראל לבושי מדים, המציגים לקופאי את פנקס החייל.

 סמכויות 10. מפקח דשאי —
 מפקח

 (1) להיכנס לכל מקום שבו מתקיים או עומד להתקיים עינוג ציבורי, ולבדוק
 כל כרטיס, בין במשרד הקופה ובין אצל כל מבקר כרטיסים, סדרן, משגיח,

 בעל כרטיס או אדם אחר, כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה 5
 (2) לתפוס, לעכב, ולהחזיק כרטיס שאפשר להציג כראיה לעבירה על הוראות

 חוק עזר זה.

ו 11. מנהל או אדם אחר העושה את אחד המעשים האלה, בין בעצמו ובין על ידי משמשו, י ש נ ו  ע

 פקידו או סוכנו, דינו — קנס חמש מאות לירות:

 (1) מוכר או מציע למכירה כרטיס שלא מצויין בו מחיר, או שמחירו נרשם
 שלא בדיוק;

 (2) מוכר או מציע למכירה כרטיס במחיר גבוה מן המחיר הרשום על גבי
 הכרטיס;

 (3) מוכר כרטיס שאינו מודפס על נייר שניתן מאת העיריה או שאישר
 ראש העיריה, או שאינו מציין את ההיטל הקבוע בחוק עזר זה 5

 (4) מונע או מפריע בכל דרך שהיא מפקח מלהיכנס למקום שבו מתקיים
 עינוג ציבורי, או מלבדוק כרטיס או מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 10

 או העושה את הבדיקה הזאת לבלתי אפשרית!

 (5) נכנס למקום שבו מתקיים עינוג ציבורי בלי כרטיס, או בכרטיס ללא
 תלוש בקורת, או כרטיס שאינו בהתאם להוראות חוק עזר זה!
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 (6) מכניס אדם, או מתיר את כניסתו של אדם, לעינוג ציבורי בלי ברטים,
 או בכרטיס ללא תלוש בקורת, או בכרטיס שאינו בהתאם להוראות חוק

 עזר זה!

 (7) עובר בדויד אחרת על הוראות חוק עזר זה.

 12. חוק עזר לבפר־סבא (היטל עינוגים), תש״י—1950 2 — בטל. ניהול

 13. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־םבא (היטל עינוגים), תשל״ו—1976״. השם

 תוספת
 (סעיפים 2 ו־3)

 א. (1) הצגות של קולנוע :

 שיעור ההיטל
 בלירות

 כרטיס שמחירו
 בלירות

1.14 3 
1.36 3.50 
1.58 4 
1.80 4.50 
2.02 5 
2.36 6 
3.02 7.50 

 ב. עינוג ציבורי אחר שלא פורט בסעיף אחר בתוספת זו —
 שיעור ההיטל לכל כרטיס יהיה 15% ממהיר הכרטיס.

 ג. ראש העיריה רשאי לפטור מהיטל הצגות תיאטרון בשפה העברית או הערבית
 המוצגות בידי תיאטרון הממלא אחר אחד או יותר מהתנאים המפורטים להלן:

, ואשר  (1) תיאטרון שהוא נאמנות בהתאם לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה 3
 חבריה מונו בידי שר החינוך והתרבות, או בידי ראש העיריה בהסכמת

 שר החינוך והתרבות ?

 (2) תיאטרון עירוני שהקימה מועצת עיריה, ופועל בעיקר בתחומה, והמנוהל
 בידי נציגי אותה עיריה ונציגי ציבור אחרים.

 ד. ראש העיריה רשאי לפטור מהיטל —

 (1) הצגות לילדים הנערכות בידי תיאטרון ילדים הפועל על פי המלצת משרד
 החינוך והתרבות או אגף החינוך של העיריה;

 (2) קונצרטים ואופרה המבוצעים בידי תזמורת או אופרה שהן אגודה עוה־
 מאנית!

 (3) מופעי ספורט של התאחדויות הספורט, איגודי הספורט או אגודות הספורט,
 המאושרות בידי רשות הספורט במשרד החינוך והתרבות.

 2 ק״ת תש״י, עמ׳ 603; תשי״ב, עמ׳ 1277.

 3 חוקי א״י, פרק י״ד, עמ׳ 107.
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 ה. עינוג ציבורי, למעט הצגות קולנוע, שהכנסותיו יעודות לצרכי צדקה, דת,
 חינוך או תרבות, הנערך על פי חוזה מיוחד, רשאי ראש העיריה לראות את
 החוזה האמור ככרטיס, ובמקרה האמור ישולם היטל לפי מחיר ממוצע בהתאם
 למספר המקומות שבאולם או במקום שבו נערך המופע, בשיעור שנקבע לסוג

 המופע בתוספת.

 ו. על כל כרטיס חבר, כרטיס משפחה, כרטיס קיבוצי, כרטיס מנוי או כרטיס
 עונתי — ישולם, לגבי העינוגים המפורטים, היטל בשיעור שנקבע לאותו עינוג.

 ז. על כרטיס שאפשר להטיל עליו היטל לפי כמה סעיפים של התוספת, יוטל
 ההיטל לפי הסעיף הקובע את השיעור הגבוה יותר.

ר ל ב ג א  נתאשד. ז
 ה׳ בטבת תשל״ו(9 בדצמבר 1975) ראש עיריית כפר־םבא

 (חמ 8/4)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

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

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ר־ יהודה ב ק עזר לאו ו  ח

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות ג
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 ״, מתקינה בזה המועצה המקומית אור־יהודה

 הוק עזר זה:

 החלפת התוספת 1. במקום התוספת לחוק עזר לאור־ יהודה (מס עסקים מקומי), תשי״ז—1956 י•(להלן —

 חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״תוספת

 בתוספת זו, ״סיטונות״ — הפעולה הכללית של קניה בצורה ממושכת ובכמויות
 ניכרות, החסנה כדי להבטיח הספקה ומכירה שניה למעבדים תעשייתיים, לצרכים מקצועיים

 ולסוחרים קמעונאים, למעט הספקה לצרכנים.

ה נ ש ס ל מ  שיעורי ה

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המפ בלירות

נות 800  אגודה שיתופית לאשראי 3000 אולפ ריקודים, חתו
 אדריכל, מהנדס 1000 אולם קולנוע 3000

 אוטובוס — שירות עירוני או בין־עידוני 10000 אספקת חשמל 10000
 אולם תיאטרון 1000 אספקת מים 10000

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

 3 ק״ת תשי״ז, עמי 466.
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 תיאור המלאכה או העסק המם גלידות תיאור המלאכה או העסק המס גלידות

 אופטיקאי, מכירה ותיקון 270 סיגריות 100
- ק ל  בית דפוס 800 ו

נות או החסנה 750  בוטיק 200 למכירה בסיטו
 בית חרושת — הובלה במכונית 200
 לקרח — זגג 100
 בלי חדר קירור 2000 חמרי בנין וחקלאות 600

ות למכירת —  עם הדר קירור 2500 חנ
 לשימורי דגים 1500 פלאפל, חומוס 150
 למיון בוטנים וגרעינים 2000 פרחים 150
 לתעשית בלוקים — צעצועים, דברי ספורט 150
 ידני 1500 שמיכות ומזרונים או כלי מיטה אחרים 150
 מכני 2500 תוצרת חלב 150
 לגזוז 1200 גז, מכשירי חשמל ואלקטרוניקה 500
 לייצור בושם ותמרוקים 1500 מכשירי כתיבה ועתונים 150
ן 1200 גרעינים וממתקים, פירות יבשים, בוריקות 150  לתעשיר, סבו
ת מוצרי עור, ארנקים, תיקים 150  לייצור רעפים, צינורות מלט, מרצפו
ה 150 י מ ע  וכיוצא באלה 2500 מ
 לאריזות 1000 כל־בו 200
ר 1000 תיקון אופניים ואופנועים 150 ו  ייצור ארנקים, מזוודות ומוצרי ע
 ייצור גלידה 800 ספרים, עתונים 150
 ייצור נעליים — גלנטריה, דברי הלבשה 200
 ידני 800 מכולת 250

 מכני 1200 רהיטים 500
ן, צורף 100  לטבק או סיגריות 3Ó00 שעונים, מכירה ותיקו
פות 2000 חייט 100  לתעשיית תרו
 לייצור מכלים 2000 סנדלר . 100
 לייצור מבלטים 200Ó כלי בית ומטבח 150
 הדפסת וצביעת בדים 2000 ירקות 200
פות 200  לייצור פלסטיק 2000 בשר, איטליז, עו
 לאריגה וסריקה ומסוויה — דגים 150
 עד 200 מ״ר 3000 קונדיטוריה 250
 201 מ״ר עד 500 מ״ר 5000 צרכי חשמל 150

 מעל 500 מ״ר 10000 טכנאי שיניים 500
 יציקת כלי מטבח 2000 טרקטור לשימוש חקלאי תמורת תשלום 500

 בית מרקחת 800 ליטוש ועיבוד יהלומים עד 5 עובדים 1500
פות 800 ל עו ר לנהיגה 800 לו פ  בית ס

 בית קפה ומסעדה 250 מאפיה —
 בית שחיטה 5000 לפיתות 200

 ביטוח — משרד או סניף 1500 ללחם או פיתה, אוטומטית 2500
ו 350 ד ו  בנק או סניף בנק 10000 פ
נית 250  גן ילדים או גנון — מו

סך —  עד 20 ילוים 250 מו
ת רכב 750 ו ח ח  למעלה מ־20 ילדים 500 פ
יות 750 נ  גז — סוכנות, ספקים 150Ó למכו

 מוצרי חלב וגבינה 1000 לטרקטורים 1500
 דוכן למכירת — חשמלאות רכב 500
 גלידה ומשקאות קלים 100 צביעת רכב 750
 בדים או הלבשה 150 מכבסה אוטומטית 350
ן ליופי 500  ממתקים, גרעינים וכיוצא באלה 10O מכו

נות —  פלאפל 100 מכירה בסיטו
 ירקות 150 משקאות קלים ומשכרים 800
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 קונפקציה —
 עד 5 עובדים 750

 מ־6 עד 25 עובדים 2000
 26 עובדים או יותר 5000

 קיוסק 100
6 0 ן 0  רואה חשבו
 רופא, רופא שיניים 750

 דיר —

 עד 5 ראש 100

ספת 30  מעל 5 ראש, לכל ראש תו

 שרברב 250

״ ללק 5000 נ ח  ת

 תמרוקיה 150

 בית מלאכה —
 להרכבת תריסים 1000

ל 5  לאומנות 0
 לחומץ, לאקונומיקה 1200

 ייצור תנורי חשמל 1000
 ייצור ממתקים 800
 ייבוש ואריזת פירור. 800
 חנות נעליים 200
 חנות דברי סריגה, צמר, חוסים 200
ות וילונות, דקורטור 200  חנ

 החסנה —
 עד 500 מ״ר 400
 למעלה מ־500 מ״ר עד 1,000 מ׳׳ר 800

 למעלה מ־1,000 מ״ר עד 2,000 מ״ר 1500

 מזכרות ועבודות בצלאל 200
 ייצור פסיפס 400

 סופרמרקט, שופרסל, צרכניה 5000
ות טוטו 250״ כנ  סו

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 דברי מכולת 800
 סיגריות וטבק 800
 . כלי בזת ומצרכים שונים 800

 מספרה — יי
 לגברים 200
 לנשים 300

 מסגריה —
 עד 2 עובדים 400

 5 ומעלה 1000
 מפעל לעיבוד שיש ואבן 1000
 מרפדיה 1000
 משתלה 250
 משתלת פרחים לייצוא 500

 נגריה — י
 ידנית, י תיקונים 500

 מכנית 1500
 עיבוד פרדס או שיווק פרי מפרדס ששטחו —

 עד 50 דונם 300
 למעלה מ־50 עד 300 דונם 600

 למעלה מ־300 עד 500 דונם 1000
 למעלה מ־500 דונם 2000
 עורך־דין 500
ת 100  פחחו
 צבע 150
 צייר שלטים 150
 צלמ וצרכי צילום 150

 קבלן אשפה 1500
 קבלן, או קבלן משגה המבצע בתחום המועצה
 עבודות בנין, כבישים, תיעול, הנחת צינורות
 מים, קידוח, אינסטלציה חשמלית או סניטרית
 וכיוצא באל־ באחוזים מהקף עבודתו בתחום

 המועצה בשנת המס אחוז אחד
 אך לא יותר
 מ־10000 לירות.

 תחילה 2. תהילתו של חוק עזר זה ביום כ׳ בניסן תשל״ה (1 באפריל 1975).

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

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

 השם 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאור־יהודה (מס עסקים) (תיקון), תשל״ו—1976״.

ה י צ ח ק י ש נ  נתאשר. מ
 ה׳ בטבת תשל״ו(9 בדצמבר 1975) ראש המועצה המקומית אור־ יהודה

 •(חט 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הפנים
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 החלפת התוספת

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

ב ו י ר ג ב ד ר ב ו ק עזר לאז ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות *, וחוק הרשויות
 המקומיות(ביוב), תשכ״ג—1962, מתקינה המועצה המקומית אזור חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק העזר לאזור (ביוב), תשכ״ז—1966«, יבוא:

 משפ

 שיעור ההיטל
 בלירות

3 

 24״

 ״תוספת
 (סעיפים 2, 3 ו־4)

 היטל ביוב —

 ביוב ציבורי, לכל מטר מרובע של קרקע (כולל קרקע שעליה
 עומד בנין)

ן בכל קומה י מ  לכל מטר מרובע של שטח ה

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאזור (ביוב) (תיקון), תשל״ו—1976״.

ב י ש י ל ׳ א  י
 ראש המועצה המקומית אזור

 נתאשר.
 ה׳ בטבת תשל״ו(9 בדצמבר 1975)

 :(חמ 8/12)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 2 ס״ת תשכ״ב, ע«׳ 96¡ תשל״ב, עמ׳ 156.

 3 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 3279; תשל״ה, עמ׳ 1055.

 פקודת המועצות המקומיות
ל עינוגים ט י ר ה ב ד ב ב ק ע י י ר א ב ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות!, מתקינה המועצה
 המקומית באר־יעקב חוק עזר זה:

 1. חוק עזר לבאר־יעקב (היטל עינוגים), תש״י—1950 2 — בטל. ביטול

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־יעקב (היטל עינוגים)(ביטול), תשל״ו—1976״. השט

ץ י ב ו ק צ י ם א ו ח  נתאשר. ו נ
 ה׳ בטבת תשל״ו(9 בדצמבר 1975) ראש המועצה המקומית באר־יעקב

 (חמ 8/4)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק׳׳ת תש״י, עמ׳ 681.
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 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ם י ק ס ס ע ש בדבר מ מ ־ ש ת י ב ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה על פי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 מתקינה המועצה המקומית בית־שמש הוק עזר זה:

 תיקון סעיף 5 1. בסעיף 5 לחוק עזר לבית־שמש (מם עסקים מקומי), תשי״ז—7צ9! 3 (להלן — חוק

 העזר העיקרי), במקום ״קנס מאתיים וחמישים לירות״ ייבוא ״קנס חמש מאות לירות״,
 ובמקום ״קנה נושף של המש לירות״ יבוא ״קנס נוסף של עשרים לירות״.

 החלפת התוספת 2. במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא :

 ״תוספת

ה נ ש ס ל מ  שיעורי ה

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

ח נ ת ב ו ע נ ת המו ו נ ו ם בו במכ י ש מ ת ש מ  ש
ת הבע־ ם בו לרבו עסקי י ומספר המו  מכנ

 ליה —
 אחד 100
ם 75 עסקי עסק נוסף עד 15 מו  לכל מו

ן כלי רכב, צבע רכב, פחח רכב, קו סך לתי  מו
ת ם בו, לרבו עסקי ר המו פ ס מ  חשמלאי רכב, ש

 הבעלים —
 אחד 150
עסק נוסף 75  לכל מו

ם 400 י עי ו ת סיכה לכלי רכב מנ נ ח  ת
 זגג, פחח 200
ים בלבד 60 י נעלי נ קו  סנדלר׳ תי

 תקדים —
ן בלבד 150 קו  תי
ם 300 גים ואבובי רת צמי י מכ ן ו קו  תי

ים 100 י ן אופנ קו  תי
ת־מרקחת 300  בי
ת 100 י נ ו גה, לכל מכ ר לנהי פ  בית ס

ש י וסק — ש ן או קי ו נ  בית־קפה, מסעדה, מז
בה לסועדים — שי ת י ו מ ו ק  בו מ

י 400 ר ח ס מ  במרכז ה
ם אחר 200  במקו

בה לסועדים, שי ת י ו מ ו ק ן בו מ וסק שאי  קי
נוגים או לידו 200 ך אולם עי וסק בתו קי  ו

 א) מלאכה מסחר ושירותים
י או בין-עירינ• נ ת עירו רו ס, שי בו טו  או

ת ו ב י ס מ ם או ל  אולם לנשפי
ז —  אטלי

ת בשר — ר י כ  מ
י ר ח ס מ ז ה  במרכ

ם אחר  במקו
ת או דגים — ו פ ו ת ע ר י כ  מ

י ר ח ס מ ז ה  במרכ
ם אחר  במקו

ד פ ס ל ולחימום, לפי מ  אספקת גז לבישו
ת — חו  הלקו

ת או ו ח ו ק ת, לכל 100 ל חו  עד 1000 לקו
 חלק מהם

ת חו ת, לכל 200 לקו חו  למעלה מ־1000 לקו
 נוספים או חלק מהם

טוח —  בי

5000 
2000 

500 
300 

300 
200 

50 

50 

400 
200 

100 
75 

 משרד
ת ו נ כ  סו

ת מלאכה —  בי
, נגר, מעבדה אלק  שרברב, מסגר, חשמלאי
ת ו נ ו כ מ ם בו ב י ש מ ת ש ן מ ית — שאי נ  טרו
ם בו עסקי מספר המו , ו י ת בכח מכנ ו ע נ ו מ  ה

ת הבעלים —  לרבו
 אחד

ם עסקי וסף עד 15 מו עסק נ  לכל מו

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 2 ק״ת תשי״ז, עמי 1035; תשל״א, עמ׳ 230.
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 תיאור המלאכה או העסק המס, ביירות היאור המלאנה או העסק המס ביירו\1
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300 
300 
200 
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ים -—  מחסנ
ת למיניהן, אם השטח המיועד ו ר ו ח ת ס  להחסנ

 להחסנה היא —
 עד 50 מ״ר

 למעלה מ־50 עז־ 100 מ״ר
 למעלה מ־100 מ״ר — לכל 10 מ״ר

 נוספים או חלק מהם

ה ס י כ  מ
ן או פנסיון, לכל מיטה  מלו

סמטי —  מספרה או מלון קו
 במרכז מסחרי

 במקום אחר
 מקרקעין —

 מכירה והשכרה של דירות ונדל״ן אחרים
 תיווך במקרקעין, בדירות ובתי עסק

, סוכן נאי ת קלים או משכרים — סיטו ו א ק ש  מ

 או מפיץ
ה ר י נ י או מ בו  סיד, כי

 עורך־דין —
ת הבעלים — ו  לכל מועסק לרב

 לכל עורך־דין
עסק אחר  לכל מו

נים — מכירה תו  עי

ת משרדי — ו ר שי קה, יחסי ציבור ו  פרסום, גרפי
ת הבעלים ו  לכל מועסק, לרב

 פרחים — עציצים, שתילים וצמחי נוי — מכירה
, תכשיטאי, אופתיקאי  צורף, שען

 ;גילום, סטודיו, פיתוח, או מכירת צורכי צילום
 צרכני־, מכירת מזון בשיטת שירות עצמי,

 ששטחה סרס למחסנים —
 עד 100 מ״ר

 מעל 100 מ״ר
ת הישיבה בו —  קולנוע, שמספר מקומו

 עד 600

 לכל מקום ישיבה נוסף

פא כללי או מומחה  רו
פא שיניים, מרפאת שיניים או טכנאי שיניים  רו

 רופא וטרינרי
 שלטים, צייר שלטים

 גן־ילדים או גנון פרטי
 מהנדס, אדריכל, משרד טכני, הנדסאי או שרטט

 מוסד חינוכי פרסי —
 עט פנימיה

 בלי מנימיה
ן משחקים — לכל מכינה או שולחן ו עד  מו

ת ו נ לו י ו ו רפ  רפד, ו
ת גידול פרחים  חממות, משתלו

 קומפרסור — לכל כלי
ות כנ  חבילות, משלוח וקבלה — תחנה או סו

 בנק או אגודת אשראי, משרד ראשי או סניף —
 לכל מועסק 500

 דלק, תחנה או מחסן —
 לכל משאבה 300
ק נפט 100 ל ח  מ
ת הבעלים 100  בית־דסוס, לכל מועסק לרבו

בלה —  הו
 במשאיות, מכליות, או רכב מנועי אחר,

ות --• נ  לכל כלי רכב שמשקלו המורשה בטו
 עד 3 200
 למעלה מ־3 עד 5 300
 למעלה מ־5 עד 7 400
 למעלה מ־7 600
ת אופנוע 100 ל ע או ת ו נ פ  או
 אופניים או עגלה 50

, עריכת ת ו נ ו ת, ניהול חשב ו נ  הנהלת חשבו
 מאונים וראיית חשבון, ייעוץ מס, כתיבת

ת הנעלים 250 עסק לרבו ת, לכל מו  בקשו
 השכרת רכב —

 לכל מכונית או טרקטור גלגלים 200
 לכל טרקטור שרשראות 300
ת הבעלים 100  חייט או תופרת, לכל מועסק לרבו

ות —  חנ

 לאריגים, לארנקים, לבגדים, למזוודות,
 למוצרי עור, לגלנטריה, לחלקי חילוף

 ואבירים למכוניות, לאופניים וחלקיהם, י•
 לםידקית, לטקסטיל, לכלי בית ומטבח, לכלי
 חשמל ולציוד חשמלי, למוצרי גז, למכולת,
 למעדנים, לשימורים, לכלי נגינה, לנעלים,
 לספרים, למכשירי כתיבה, לצעצועים, לר
 היטים, לקונפקציה, לחמרי בנין, לציוד
 ספורט, לצמר ולהוטים, לכלי חקלאות,
 לחמרי ריסוס והדברה, לדשנים ולצבעים,

ת ולפירות, למוצרי חלב —  לירקו
 במרכז המסחרי או בשוק העירוני 300
 במקום אחר 200
 דוכן קבוע בשוק העירוני 200

 סיטונאי לאחד הסוגים כאמור 1000
 חשמל — אספקה 7500
 מים — אספקה 7500
 כרטיסי הגרלה — טוטו, לוטו, והגרלות אחרות 100

 מאפיה —

 לחם ודברי מאסה אחרים 2000
 פיתות בלבד 200
 קונדיטוריה בלבד 500

 מונית —
 שירות עירוני או בין עירוני — לכל מונית 300

ת מוניות —  תחנ
 עד 5 מוניות 1200
 מעל ל־5 מוניות 4000
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק ד*ס בלירות

 מלט 10000
 מפעל לייצור בטון מוכן 10000

 מפעל לייצור מוצרי מלט, רעפים ובלוקים,
ת הבעלים 200  לכל מועסק לרבו

ת — מפעל לייצור מנועים, חלקי חילוף, כ ת  מ
ת ו נ  תנורי אפיה, תנורי חימום, משאבות, מכו
 כביסה, מאווררים, אופניים, אופנועים וקט
ת אחרים, כ ת  נועים׳ אבזרי רכב, ומוצרי מ

ת הבעלים 100 ו ב ר  לכל מועסק, ל
 פלסטיק — מפעל לייצור או לעיבוד תמרים
 פלסטיים ולייצור מוצרי פלסטיקה, לכל

ת הבעלים 100  מועסק לרבו
 קפה נמס — מפעל לייצור קפה נמס, קקאו

 נמס או תה נמס 10000
 שימורים — ממתקים או דברי מזון אחריב!,
ת  מפעל לייצור או לאריזה, לכל מועסק לרבו

 הבעלים 60
 יהלומים או עיבוד אבנים יקרות או חצי

6  יקרות, לכל מועסק לרבות הבעלים 0
 מפעלים כימיים, ייצור כימיקלים, חמרי ניקוי
 והדברה, דשנים וכיוצא באלה, לכל מועסק

ת הבעלים 60  לרבו
 מחצבות אבן, מגרסות חצץ או מחצבה אחרת׳
ת ו ב ר  מפעל לעבוד שיש, לכל מועסק ל

 הבעלים 100
 מפעל לעיבוד עורות או לייצור חמרים דמויי

ת הבעלים 60״  עור, לכל מועסק לרבו

1000 

300 

 בריכת שחיה

 שירותי שמירה

 (ב) בנין ותעשיה

 קבלן או קבלן משנה להקמת בנינים או דירות,
 לעבודות קידוח, לסלילת כבישים, להנחת
  צינורות ביוב, קווי מים או חשמל, לעבו
ת בנין ורהי גרו ת ומכונאות, לנ רו  דות מסג
ת  טים, לכל עבודות בנץ אחרות לרבו
 צבעות, טיוח, ריצוף, גינון ופיתוח, סידור
 גדרות, שבילים, הכשרת קרקע ושירותי
ת ולעבודות  אחזקה או גינון, לעבודות חקלאו
יות למיניהן, שהיקף  מתכת ועבודות מכנ

 עבודתם לשנה בלירות בתחום המועצה —
 עד 10,000 150
 למעלה מ־10,000 עד 25,000 300
 למעלה מ־25,000 עד 50,000 700

 למעלה מ־50,000 עד 75,000 1200
 למעלה מ־75,000 עד 100,000 1700

רות  למעלה מ־100,000 — לכל 10,000 לי
 או חלק מהן 200

 טקסטיל —
 מפעל לייצור דברי הלבשה או חלקיהן,
לת טקסטיל,  לאריגה, לטוויה, לקריעת פסו
לת  לצביעה, לשזירת חוטים ועיבוד פסו

ת הבעלים 60  כותנה, לכל מועסק לרבו

 ״חייד׳ 3. תחילתו של חוק עזר זה היא מיום כ׳ בניסן תשל״ה (1 באפריל 1975).

י 4. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1975/76 ב ! ׳  י׳ייאיי1 מ
 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות« אולם כל סכום ששולם
 על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1975/76 ייחשב כאילו שולט על חשבון המס על פי

 חוק עזר זה.

 השם 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית־שמש (מס עסקים מקומי)(תיקון), תשל״ו—1976״.

ק י ם ל ר מ  נתאשר. ע
 ה׳ בטבת תשל״ו(9 בדצמבר 1975) ראש המועצה המקומית בית־שמש

 (חמ 8/2)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפגים
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 פקודת המועצות המקוממת
 חוק עזר לטייבה בדבר הוצאת אשפה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקינה המועצה
 המקומית טייבה חוק עזר זה :

 1. חוק העזר ל טייבה (הוצאת אשפה ונקית), תשי״ז—1957 2 — בטל. ביטוי

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לטייבה (הוצאת אשפה ונקיון)(ביטול), תשל״ו—976!״. ד,שם

א י ח ׳ י ג ם ח ו ח ד א ל ר ב  נתאשר. ע
 ה׳ בטבת תשל׳׳ו(9 בדצמבר 1975) ראש המועצה המקומית טייבה

 (דומ 8/19)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 2 ק״ת תשי״ז, עמ׳ 1668.

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לקרית־מוצקין בדבר סלילת רחובות

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות •י, מתקינה
 המועצה המקומית קרית־מוצקין חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לקרית־מוצקין (סלילה רחובות), תשל״ג—1973 2, יבוא : החלפת התוספת

 ״תוספת
 (סעיף 6)

ש _ הסכום ניייי" י ב 1 כ , ט י ן  ¿ ן

 (א) לכל מ״ר משטח הקרקע, כולל שטח הקרקע
 שעליה עומד בגין 15
 (ב) לכל מ״ר משטח בנין ותוספת לבנין קיים 20

 2. אגדת התר (סעיף 8(ב)) 50״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־מוצקין (סלילת רחובות) (תיקון), תשל׳׳ו— השם
 1976״.

ן ש ו ה ג ש  נתאשר. מ
 ה׳ בטבת תשל״ו(9 בדצמבר 1975) ראש המועצה המקומית קרית־מוצקין

 (חמ 8/3)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 9, עמ׳ 256.
 2 ק״ת תשל״ג, עמי 1134; תשל״ה, עמי 966.
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 תיקון טעויות דפוס

 בחוק עזר ליהוד (סלילה רחובות), תשל״ג—1973, שפורסם בק״ת 3022, תשל״ג, עמ׳ 1531 —

; ״ ה צ ע ו מ ה  בעמ׳ 1532, לאחר הגדרת ״סלילת רחובות״ יש למחוק את השורה של הגדרת ״

 בעמי 1534, במקום הערה 5 צ״ל ״5 ק״ת 2328, תשכ׳׳ט, עמי 612״.

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים

814 
 המחיר 128 אגורות




