רקווסות

קובץ התקנות
כ״ב באדר א׳ תש ל״ ח

3820

 1במרס 1978
עמוד

.

תקנות המקרקעין )ניהול ורישום( )תיקון( ,וזשל״ח—1978
צו החלת פרק ו׳  1לחוק המקרקעין )אזור עירית ירושלים( ,תשל״ח—. 1978
תקנות מילווה קצר מועד )סדרות  ,(12/543 ,6/343 ,3/143תשל״ח—. 1978
תקנות מס ערך מוסף )תיקון מס׳  ,(2תשל״ח—1978
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )איסור העלאת מחירים והודעה על העלאת מחירים(
)תיקון מס׳  ,(3תשל״ח—1978
.
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים מקסימליים לסיור( ,תשל׳יח—1978

780
781

.
.
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מדור לשלטון מקומי
חוק עזר להרצליה )היטל סעד ונופש( )ביטול( ,תשל״ח—1978
חוק עזר לברנר )היטל סעד ונופש( )ביטול( ,תשל״ח—1978

.

.
.

.
.
.
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חוק המקרקעין ,ה ש כ ״ ג ז  9 6 9 -ו
תקנות בדבר ניהול ורישום
בתוקף סמכותי לפי סעיף  168לחוק המקרקעין ,תשכ״ט—1969
תקנות אלה:
החלפת פרק ה׳

.1

במקום פרק ה׳ בתקנות המקרקעין )ניהול ורישום( ,תש״ל—1969

אני מתקין

,2

יבוא:

״פרק ה׳ :בתים משותפים ובתים שאינם רשומים
כבתים משותפים
סימן א׳ :יישוב פכשוכים
 .70בסימן זה ,״תביעה״ — תביעה לפני המפקח להכרעה בסכסוך
לפי סימן ד׳ של פרק ו׳ ופרק ו׳  1לחוק.
החלת סדר
הדיו האזרחי

 .71תקנות סדר הדין האזרחי ,תשכ״ג— 1963״ ,יחולו ,בשינויים
המחוייבים ,על סדרי הדין בהליך לפי סימן זה בכל ענין שלא נקבעה
לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות אלה.

מקום הגשת
התביעה

 .72התביעה תוגש למפקח הממונה על הלשכה שבה רשום או עשוי
להירשם הבית כבית משותף.

פרטי כתב
התביעה

 .73כתב התביעה יכיל את הפרטים כאמור בתקנות סדר הדין האזרחי,
תשכ״ג— / 1963ואת הפרטים הבאים:
) (1בסכסוך בבית משותף —
)א( כתובת הבית;
)ב( מספר הגוש והחלקה;
)ג( מספר המבנים בבית;
)ד( מספר הדירות בכל מבנה;
)ה( מספר הכניסות.
) (2בסכסוך בבית שאינו רשום כבית משותף — את
הפרטים שבפסקה ) (1וכן את הפרטים הבאים:
)א( בסכסוך לפי סעיף  58לחוק — פירוט השטח של
כל דירה נשוא הסכסוך וסך כל שטחי הדירות בבית.
)ב( פירוט הרכוש המשותף ,לפי הענין.

צירופים לכתב
התביעה

) .74א( לכתב תביעה בבית משותף יצורף ,בין היתר ,נסח מרישום
הדירה או הדירות נשוא הסכסוך.
)ב( לכתב תביעה בבית שאינו רשום כבית משותף — יצורפו,
בית היתר:

 1ס״ח תשכ״ט ,עמי  ;259תשל״א ,עמ׳  ;164תשל״ג ,עמי  ;18תשל״ד ,עמ׳  ;135תשל״ה ,עמ׳  ;^10תשל״ז ,עמ׳ .312
 2ק״ת תש״ל ,עמי  ;657תשל״א ,עמי  ;100תשל״ב ,עמי  ;82תשל״ה ,עמי  ;1267 ,1136תשל״ז ,עמ׳ .1776
 3ק״ת תשכ״ג ,עמי .1869
׳

774

קובץ התקנות  ,3820כ״ב באדר א' תשל״ח1.3.1978 ,

;

) (1התקנון — כאשר התביעה מבוססת על תקנון מוסכם
בין בעלי הדירות.
) (2פרוטוקול מאסיפת בעלי הדירות בדבר מינוי נציגות —
כאשר התביעה מוגשת על ידי נציגות.
 .75המפקח רשאי למזג תביעות התלויות ועומדות לפניו ,לדון בהן
במשותף ולתת החלטה אחת בכולן ,אם התביעות נוגעות לאותו בית
משותף או לאותו בית שאינו רשום כבית משותף.
התקופה לערעור

 .76התקופה לערעור לבית המשפט המחוזי על החלטת המפקח לפי
סימן זה היא ארבעים וחמישה יום מהיום שבו הומצאה ההחלטה למערער.
סימן כ׳ :ניהול ופיקוח

רישום תקנון
לבית משותף

) .77א( בקשה לרישום תקנון מוסכם לבית משותף או לשינוי הוראות
התקנון ,תוגש למפקח באמצעות הרשם אם אגב הבקשה לרישום הבית
בפנקס הבתים המשותפים או לתיקון הרישום ואם בבקשה נפרדת;
לבקשה ,כאמור ,יש לצרף נסה מרישום הבית המשותף על כל דירותיו.
)ב( כל חתימה על בקשה לפי תקנה זו תאומת כדרך שמאמתים
חתימה על שטר עסקה.
)ג( נוכח המפקח ,כי עורכי התקנון זכאים לבקש את רישום
התקנון או השינוי ,וכי אין מניעה לרישום התקנון או השינוי ,יאשר
את הבקשה ויורה על רישום התקנון או השינוי בפנקס הבתים המשותפים
ועל תיקון הצו ,לפי הענין.

נציגויות נפרדות
למבנים או
לאגפים

הריסת בית
משותף

 .78קבעו בעלי הדירות בתקנון נציגויות נפרדות ואסיפות כלליות
נפרדות למבנים או לאגפים ,יקבעו בו בעלי הדירות הוראות בדבר
חלוקת הסמכויות בין הנציגות הכוללת ובין הנציגויות הנפרדות וכן
את דרכי כינונן של הנציגות הכוללת והנציגויות הנפרדות.
 .79ציווה המפקח ,לפי סעיף )60ב( לחוק ,על בעל דירה בבית משותף
שנהרס להעביר את זכותו למי שקבעו בעלי הדירות המשקמים את
הבית ,או למי שקבע המפקח ,ונתגלעו חילוקי דעות לגבי שווי הזכות,
יקבע המפקח את שווי הזכות לאחר שקיבל הוות דעת מאת שמאי
ממשלתי.״

תחילתן של תקנות אלה לענין בתים משותפים — שלושים יום מיום פרסומן,
.2
ולענין בתים שאינם רשומים כבתים משותפים — ביום שבו החיל שר המשפטים בצו
את הוראות פרק ו׳  1ולגבי האזור שעליו הוחל הצו כאמור.
.3

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המקרקעין )ניהול ורישום( )תיקון( ,תשל״ה—1978״.

ח׳ באדר א׳ תשל״ח ) 15בפברואר (1978
)חמ (3—207

קובץ התקנות  ,3820כ״ב באדר א' תשל״ח1.3.1978 ,

תחילה

השם

שמואל תמיר
שר המשפטים
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חוק המקרקעין ,ת ש כ ״ ס  9 6 9 -ו
צ ו בדבר התלת פרק ו׳ ו לתוק על אזור עירית ירושלים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  170להוק המקרקעין ,תשכ״ט—1969
לאמור:
החלת פרק ו׳ 1
על אזזר
עירית ירושלים
תחילה

.1

אני מצווה

הוראות פרק ו׳  1לחוק המקרקעין ,תשכ״ט— , 1969יחולו על אזור עירית ירושלים,
2

תחילתו של צו זה ביום כ״ד באדר ב׳ תשל״ח ) 2באפריל .(1978

.2

 .3לצו זה ייקרא ״צו החלת פרק ר  1לחוק המקרקעין )אזור עירית ירושלים(,
תשל״ח—1978״.
ה׳ באדר א׳ תשל״ח ) 15בפברואר (1978

שמואל תמיר
שר המשפטים

)חמ (3—207

 1ס״ח תשכ״ט ,עמ׳  ;259תשל״א ,עמי  :164תשל״ג ,עמ׳  ;18תשל״ד ,עמ׳  ;135תשל״ה ,עמ׳  ;210תשל״ז ,עמי .312

חוק מילויה קצר מועד ,ח ש ״ ך  9 6 0 -ן
ת ק נ ו ת בדבר ה ו צ א ת איגרות הוב ו ת נ א י ה ן
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2׳  13 ,5ו־ 14לחוק מילווה קצר מועד ,תש״ך— 1960י,
אני מתקין תקנות אלה:
הוצאת סדרות
איגרות חוב

ביום כ״ב באדר א׳ תשל׳יה ) 1במרס  (1978יוצאו סדרות איגרות חוב אלה:

.1

) (1סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה חמישים מיליון לירות ,והיא
תסומן  ,3/143ותכונה ״מילווה קצר מועד ,תש״ך— ,1960סדרה 3/143״.
תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד
)סדרה  ,(3/101תשל״ז—. 1977
2

) (2סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה עשרים מיליון לירות ,והיא
תסומן  ,6/343ותכונה ״מילווה קצר מועד ,תש״ך— ,1960םדרד6/343 ,״.
תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד
)סדרה  ,(6/301תשל״ז—. 3 1977
) (3סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה עשרה מיליון לירות ,והיא
תסומן  ,12/543ותכונה ״מילווה קצר מועד ,תש׳יך— ,1960סדרה 12/543״.
תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד
)םךרה  ,(12/501תשל״ז—. 1977
4

לתקנות אלד ,ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד )סדרות ,(12/543 ,6/343 ,3/143
.2
תשל״ח—1978״.
כ׳ באדר א׳ תשל״ח ) 27בפברואר (1978
)תמ (3—8
1
2
3
4
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ס״ח
ק׳׳ת
ק״ת
ק״ת

שמחה ארליך
שר האוצר

תשייר ,עמ׳  ;48תשל״ו ,עמי .25
תשל״ז ,עמ׳ .1624
תשל״ז ,עמ׳ .1625
תשל״ז ,עמי .1627
קובץ התקנות  ,3820כ״ב באדר א' תשל״ח1.3.1978 ,

חוק מס ערך מוסף ,ח ש ל ״ ו  9 7 5 -ו
תקנות לביצוע החוק
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  67 ,44 ,42 ,34 ,21 ,13 ,5 ,1ו־ 145לחוק מס ערך
מוסף ,תשל״ו— , 1975ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
ג

בתקנה  1לתקנות מס ערך מוסף ,תשל״ו—) 1976להלן — התקנות העיקריות(,
.1
בפסקה ) ,(1אחרי ״)להלן — רכב פרטי(״ יבוא ״)א(״ ובסופה יבוא:
2

תיקון תקנה

1

״)ב( בידי עוסק כאמור בתקנה ) 14ב( שלא למטרות המפורטות בה ,אם ניכה
העוסק את מס התשומות ששילם בשל רכישתו או יבואו של הרכב.״

.2

האמור בתקנה  2לתקנות העיקריות יסומן )א( ואחריו יבוא:

תיקון

תקנה 2

״)ב( הוראות תקנת משנה )א( לא יחולו על מכירת רכב פרטי שהעוסק רשאי
על פי תקנה ) 14ב( לנכות את מס התשומות ששולם בשל רכישתו או יבואו.״
.3

האמור בתקנה  5לתקנות העיקריות יסומן )א( ואחריו יבוא:

תיקון תקני5 ,

״)ב( על אף האמור בתקנת משנה )א( ,סכום פקדון ששולם בעד מיכל גו,
שעון חשמל ,שעון מים וכיוצא באלה ,יראו אותו ,עם תשלומו ,כחלק ממחיר
העסקה.״
.4

בתקנה 6א לתקנות העיקריות
)(1

—

תיקו! תקנה 6א

במקום תקנת משנה )א( יבוא :
״)א( עוסק ,במסגרת עסקיו ,וכן מלכ״ר או מוסד כספי ,שקיבלו שירות
מהמפורטים להלן ,יהיו חייבים בתשלום המס ,זולת אם קיבלו חשבונית
מס מנותן השירות:
) (1מופע אמנותי ,לרבות הנחיה במופע;
) (2בניית תפאורה או הכנתה;
) (3הכנת מבחנים ,בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם;
) (4הרצאה ,הוראה ,הדרכה ,תרגול או השתתפות במופע שאינו
מופע אמנותי;
) (5כתבנות או קצרנות;
) (6תרגום בכתב או בעל־פה;
) (7כתיבה או עריכה;
) (8חברות בועדות שהוקמו על פי דין.״

)(2

תקנות משנה )ב( ו־)ג( יסומנו )ג( ו־)ד( ולפניהן יבוא:
״)ב( הוראות תקנת משנה )א( יחולו גם לגבי שירותים הניתנים על ידי
בעלי המקצועות כמפורט להלן ,ובלבד שעיקר פרנסתו של נותן השירות
היא ממשכורת ,גימלה או קיצבה מכל סוג ,והוא נתן הצהרה על כך
למקבל השירות לפי דרישתו של מקבל השירות:

 1ם״ח תשלי׳ ו ,עמ׳ .52
 2ק״ת תשל״ו ,עמי  ;1590תשל״ז ,עמי .2582

קובץ התקנות

,3820

כ״ב באדר א׳ תשל״ח,

1.3.1978
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) (1אגרונום ,אדריכל ,הנדסאי ,חוקר פרטי ,טוען רבני ,טכנאי
שיניים ,יועץ לארגון ,יועץ לניהול ,יועץ מדעי ,יועץ מס ,כלכלן,
מהנדס ,מודד ,מנהל חשבונות ,מתורגמן ,סוכן ביטוח ,עורך דין,
רואה חשבון ,שמאי ,בעל מעבדה כימית ,או רפואית;
) (2רופא ,פסיכולוג ,פיזיוטרפיסט ,רופא וטרינר ,רופא שיניים ,או
מרפא שיניים.״
י

.5

תיקון תקני9,

.6

בתקנה  9לתקנות העיקריות ,אחרי פסקה ) (16יבוא:
״) (17״ההצעה״ הנספחת להסכם בין מצרים וישראל מיום .1.9.1975״

תיקון תקנה 9א

.7

בתקנה 9א לתקנות העיקריות ,במקום ״ו־410״ יבוא ״ 410ו־428״.

תיקון תקנה 1״א

בתקנה 10א לתקנות העיקריות ,במקום כותרת השוליים יבוא ״שיעור  0בשל
.8
מכירת טובין״.

תיקון תקנה

בתקנה  7לתקנות העיקריות ,במקום תקנת משנה )א( יבוא:
״)א( אלה עסקאות שהחיוב במס לגביהן יחול עם קבלת התמורה ועל הסכום
שנתקבל:
) (1עסקאות של עוסקים שחלה עליהם חובה לנהל פנקסי חשבונות על פי
אחת מהתוספות שלהלן להוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות(
)מס׳  ,(2תשל״ג—• : 1973ה׳ ,ר ,זי ,ח׳ ,ט׳ ככל שהיא נוגעת למתווכים,
י׳ ככל שהיא נוגעת למתווכי רכב ,או י״ג;
) (2עסקאות של השכרת נכסים;
 (3).עסקאות כמפורט בתקנה 6א ,כשהמס בשלהן משתלם מאת מקבל
י השירות;
) (4עסקאות של מתן אשראי בכל דרך שהיא;
) (5עסקאות של מכירת מנוי על עיתון ,כתב עת ,ספרים ,קבצים ועדכו
ניהם ,הצגות ,קונצרטים וכיוצא באלה.
3

תיקי!תקני¡0,

.9

אחרי תקנה 10א יבוא:

״שיעור אפס
על רהיטים

תיקון תקנה 13

.10

 10ב .המס על מכירת רהיטים שאינם טעוני מס קניה למי שזכאי לרכוש
,
,
.
כניסתו לישראל ,יהיה בשיעור אפם,
בשל כניסתו
קניה בשל
ממס קניה
בפטור ממס
רהיטים בפטור
רהיטים
ובלבד שנתקיימו תנאי הפטור ממס קניה.״

במקום תקנה  13לתקנות העיקריות יבוא :

״ניכוי מס
בי.ד ,
תשומות ב ,
תשומות
עוסק זעיר

) .13א( עוסק זעיר זכאי לנכות בתקופת דו״ח פלונית את מלוא מס
התשומות לאותה תקופה.
)ב( היה מס התשומות בתקופת דו״ ח פלונית ,לרבות עודף מס
תשומות מתקופות דו״ ח קודמות הניתן לניכוי כאמור בתקנת משנה )ג(,
עודף על המס שהעוסק הזעיר חייב בו ,לא יוחזר לו העודף אלא יזקף
לזכותו של העוסק בחשבונו בהנהלת המס.

 3ק״ת תשל״ג ,עמי  ;626תשל״ז ,עמי .369
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)ג( העוסק יהיה רשאי לנכות את הסכום העומד לזכותו מהמם
המגיע ממנו לתקופות הדיווח שלאחר מכן.
)ד( עוסק זעיר שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי הוא מחסל
את עסקו רשאי לקבל החזר מס תשומות שלא נוכה.״
.11

בתקנה  14במקום תקנת משנה )ב( יבוא:

תיקון תקנה 14

״)ב( הוראות תקנת משנה )א( לא יחולו אם היבוא או הרכישה נעשו —
) (1בידי עוסק שעיקר עסקו מכירת רכב ,לרבות רכב פרטי משומש לגבי
רכב שאין בו שימוש ואינו מיועד לשימוש לבד ממכירתו במהלך העסק;
) (2בידי עוסק אחר אם הרכב משמש אך ורק לאחד מאלה:
ללימוד נהיגה בבית ספר לנהיגה;
להשכרת רכב בידי מי שעסקו השכרת רכב;
להולכת סיור כמשמעותה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הולכת
סיור ברכב פרטי( ,תש״ך—.1960״
.12

בתקנה  21לתקנות העיקריות ,במקום תקנת משנה )ב( יבוא:

תיקון תקנה 21

״)ב( על אף האמור בתקנות )20ב( ו־)ג( רשאי המנהל לפי בקשתו של העוסק,
לקבוע לו תקופת דיווח בת חודש ואת מועד תהילתה.״
.13

בתקנה  23לתקנות העיקריות —

תיקון תקנה 23

) (1בתקנת משנה )א( ,בסופה יבוא ״ואם העוסק הוא הבר בני אדם יצויין ליד
החתימה שם החותם ותפקידו.״
תקנות משנה )ג( ו־)ד( — בטלות ,תקנת משנה )ה( תסומן )ג( ,ואחריה

)(2
יבוא:
״)ד( על אף האמור בתקנת משנה )ב( רשאי המנהל להתיר לעוסק פלוני או
לסוגי עוסקים ,מטעמים מיוחדים שירשמו ,להגיש את הדו״ח התקופתי לאדם
שהמנהל קבע לשם כך.״
.14

אחרי תקנה  23לתקנות העיקריות יבוא:

״דו״ח נוס!׳׳

.15

הוספת תקנה 23א

23א .דו״ח נוסף שנדרש עוסק להגישו לפי סעיף  72להוק יהא התום
בידי העוסק ואם העוסק הוא חבר בני אדם יצויין ליד החתימה שם
החותם ותפקידו.״

אחרי תקנה  25יבוא:

״תעודת רישום
או אישור

25א) .א(

הוספת תקנה 25א

עוסק יציג דרך קבע בחצרי עסקו ובמקום בולט את תעודת
• ל

<

העוסק או אישור שקיבל לפי סעיף  53לחוק.
)ב( כל מסמך ששולח עוסק או אדם מטעמו אל המנהל במסגרת
 .עסקיו ,ישא את המספר של תעודת העוסק או האישור כאמור בתקנת
משנה )א(.״

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות אהרי ״גמבה״ יבוא ״דלעת״ ,ואחרי
.16
״מלפפון״ יבוא ״נבטים סיניים״.
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תיקון תוספת
ראשוני׳
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תחולה ותחילה

) .17א(
אלה.

תחולתה של תקנה  5לגבי עסקאות שייעשו החל מיום תחילתן של תקנות

)ב( תהילתה של תקנה  6ביום ג׳ בתמוז תשל״ו ) 1ביולי .(1976
)ג( תהילתן של יתר הוראות תקנות אלה ביום כ״ב באדר א׳ תשל״ח ) 1במרס
.(1978
הוראות מעבר

 .18על אף האמור בתקנה  5לתקנות העיקריות לאחר תיקונן על ידי תקנות אלה,
לא יראו החזר פקדון כהחזר טובין אם סכום הפקדון בעת ששולם למוכר על ידי הקונה,
לא נכלל כחלק ממחיר העסקה.
.20

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס ערך מוסף )תיקון מס׳  ,(2תשל״ה—1978״.

י״ד באדר א׳ תשל״ח ) 21בפברואר (1978
)חמ (3—236

שמחה ארליך
שר האוצר

חוק הפיקוח ע ל מצרכים ושירותים ,ת ש י ״ ח 1957 -
צו בדבר איסור העלאת מחירים והודעה על העלאת מחירים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16ב לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—, 1957
אני מצווה לאמור:
ג

תיקון התוספת
הראשונה

בתוספת הראשונה לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )איסור העלאת מחירים והודעה
.1
על העלאת מחירים( ,תשל״ח—) 1977להלן — הצו( —
2

בחלק שלישי בטור א׳ המצרך ״ברזל בנין עגול ,מייצור מקומי״ והרשום לצדו
בטור ב׳ — יימחקו.
תיקון התוספת
השניה

.2

בסוף התוספת השניה לצו יבוא:
״ברזל בנין עגול ,מייצור מקומי

73.10.9992/9999״

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )איסור העלאת מחירים והודעה על
.3
העלאת מחירים( )תיקון מס׳  ,(3תשל״ח—1978״.
י״ד באדר א׳ תשל״ח ) 21בפברואר (1978
)חמ (3—98

יגאל הוד בי ץ
שר התעשיה ,המסחר והתיירות

 1ס״ח תשי״ח ,עמ׳  ;24תשל״ז ,עמ׳  ;34תשל״ח ,עמ׳ .84
 2ק״ת — שיעורי מק״ח ,תשל״ח ,עמי  ;39ק״ת תשל״ח ,עמ׳ .551
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חוק הפיקוח ע ל מצרכים ושירותים ,תשי״ ח 1 9 5 7 -
צו בדבר שכר מקסימלי לסיור
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,חשי״דו—, 1957
אני מצווה לאמור:
ן

.1

בצו זה —

הגדרות

״שירות״ — שירות מהשירותים המפורטים בתוספת;
״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף ,תשל״ו—. 1975
־

השכר המקסימלי לשירות של משרד לתיור כמשמעותו בחוק שירותי
.2
תשל״ו— , 1976הוא כנקוב בתוספת לצדו של השירות.

ת

יי ן
ר

ת ׳

השכר המקסימלי

3

.3

יי״ייי׳

תחילתו של צו זה ביום כ״ב באדר א׳ תשל״ח ) 1במרס .(1978

 .4לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים מקסימליים לסיור(,
תשל״ה—1978״.

השם

תוספת
)סעיף (2
בתוספת זו ,״שכר מקסימלי״ — השכר בלירות לעומת דולר של ארה״ב לפי
"שער יציג של בנק ישראל ,שהיה בתוקף בתאריך פרסום צו זה ברשומות ,כשהוא
צמוד לדולר של ארה״ב לפי שער יציג של בנק ישראל ,שיהיה בתוקף בשעת התשלום.

חלק ראשון :סיור באוטובוסים
טור א׳
השירות

א .בעד יום סיור באוטובוס לתיירים עם מיזוג אויר,
עד  200ק״מ או עד  11שעות משעת היציאה —
) (1לקבוצה שמעל  30איש
לכל ק״מ נוסף
) (2לקבוצה עד  30איש
לכל ק״מ נוסף
) (3לכל שעה שמעל  11שעות סיור
ב .בעד יום סיור באוטובוס ללא מיזוג אויר ,עד  200ק״מ
או עד  11שעות משעת היציאה —
) (1לקבוצה שמעל  30איש
לכל ק״מ נוסף

טור ב׳
השכר המקסימלי
בלירות
לא כולל מע״מ

3,824
10
3,264
9
246.40

3,264
8.80

 1ס״ח תשי״ח ,עמי  ;24תשל״ז ,עמי .34
 2,ס״ח תשל״ו ,עמ׳ .52
 3ס״ח תשל״ו ,עמ׳ .228
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טור ב׳
השכר המקסימלי
בלירות
לא כולל מ»״מ

טור א׳
השירות

2,784

) (2לקבוצה עד  30איש
לכל ק״מ נוסף

7.68

) (3לכל שעה שמעל  11שעות סיוד

246.40

בעד יום סיור באוטובוס קטן לתיירים שקיבולו 14עד 19
מקומות ישיבה ,עם מיזוג אויר ,עד  200ק״מ או עד  11שעות
משעת היציאה —
) (1לקבוצה
לכל ק״מ נוסף

6.40

) (2לכל שעה שמעל  11שעות סיור

122.40

2,208

חלק שני :סיורים קבועים

השירות
מספר
הסיור

1
2
3
4
5
6
7

טור ב׳
השכר המקסימלי
בלירות
לא כולל מע״מ

פיודים קבועים מירושלים
כאי8וכופ כדכד או בשילוב עפ טיפה
ירושלים העתיקה
הר הצופים
הדסה
בית־לחמ
הר ציון
מערת אבשלום
יריחו
ירושלים המערבית
מערת אבשלום ועין כרם

8
9
10
11
13
14

בתי כנסת
הרודיון
מצדה — עין גדי
נצרת — טבריה

15
16
17
19
21

גליל — גולן
בקעת הירדן — גולן
גליל— גולן— חיפה
אילת — יומיים
אילת — אופירה

21א אילת — אופירה עם טיסה חזרה —-
לא כולל שכר טיסה
 22אילת — שלושה ימים
22א אילת — שלושה ימים עם טיסה
חזרה — לא כולל שכר טיסה
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ה ג 1י ר ו ת
מספר
הסיור

128
128
128
128
144
192
192
128
304
80
192
384
304
1,264
1,264
1,920
1,440
2,480
2,480
2,160
2,160

השכר המקסימלי
בלירות
לא כולל מע״מ

פיזדיפ קכועיפ ממל •אביב
פאיטוכיפ כלבד או כשילוב עפ מיפדז
תל־אביב
מכון ויצמן
אשדוד — פיתחת רפיח
מצדה — ים המלח
קיסריה — עכו

31
33
35
37
38
 39נצרת — טבריה
 43רמת הגולן
 44ירושלים
 45ירושלים — חברון
 48אילת
 49אילת )כיוון אחד טיסה לא מלל
שכר טיסה(
 50אילת — שלושה ימים
50א אילת — שלושה ימים )כיוון אחד
טיסה( לא כולל שכר טיסה
 52אילת — אופירה
52א אילת — אופירה )כיוון אהד טיסה(
לא כולל שכר טיסה
 53מצדה— אילת
53א מצדה — אילת )כיוון אחד מיסה(
לא כולל שכר טיסה
 . 55גליל — גולן
 56גליל — גולן — חיפה
 57סיני
57א סיני )כיוון אחד טיסה( לא כולל
שכר טיסה

160
128
304
400
304
304
304
304
1,280
1,440
1,440
2,160
2,160
2,480
2,480
2,240
2,240
1,264
1,920
3,680
3,680
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טור ב׳
השכר המקסימלי
בלירות
לא כולל מע״מ

טור א׳
השירות

 62מצדה — אילת — אופירה
62א מצדה — אילת — אופירה )כיוון אחד
טיסה( לא כולל שכר טיסה
 201סיור שמונה ימים בישראל
מספר
הסיור

מספר
הסיור

3,280
6,800

128
176
176
304
304
304

כפרים דרוזיים — קיסריה
נצרת — טבריה
גליל עליון — גולן

שיורימ קבועיפ מטבריה באוטובופ
240
160

פיוריפ קבועים מנתניה באוטובוס

 131ירושלים
 132מצדה— באר־שבע
מספר
הסיור

110
111
112
117
118
119

הסיור

304
400

סיורים קבועים מאילת באוטובוס
עמודי שלנ?ה— תמנע
פיורד — אי אלמוגים
עמודי שלמה — אי אלמוגים
אופירה
סנטה קטרינה )כולל ארוחת צהריים(
סנטה קטרינה — יומיים

208
224
416
448
672
1,424
192
320
720

 120עין נטפים— קניון הכתובות
 121עין פורטגה
 122ירושלים
ט׳ באדר א׳ תשל״ח ) 16בפברואר (.1978
)חמ (3—255

קובץ התקנות

,3820

כ״ב באדר אי ,תשל״ה,

1.3.1978

מיוד קבוע מערד באוטובוס

 140מצדה — עין גדי

304

תופסת תשלום העד שירותימ שוניפ
לפי בקשת משתתף בפיור
א.
ב,
ג.
ד.
ה.

מספר

 101גליל עליון — גולן
 102סביב הכנרת
מספר
הסיור

טור א׳
השירות

פיוריפ קבועיפ מחיפה גאוטובופ

 81חיפה
 82קיסריה — תל־אביב
 83עכו — גליל מערבי
84
85
87

3,280

טור ב׳
השכר המקסימלי
בלירות
לא כולל מע׳׳מ

96
112
96

בעד ארוחת צהריים בסיור של יום
בעד ארוחת צהריים באופירה
בעד חדר ליחיד
בעד בית־מלון שרמתו גבוהה מהרמה
144
המקובלת לגבי סיור
בעד חדר ליחיד בבית־מלון שרמתו
גבוהה מהרמה המקובלת לגבי סיור 112
פיוריפ קבועים כמטוב של

הסיור

 61יום אחד לסנטה קטרינה ואופירה
מירושלים או מתל-אביב
61א יום אחד לסנטה קטרינה ואופירה
מאילת
 62יום אחד לסנטה קטרינה ואילת •י
מירושלים או מתל־אביב
62א סנטה קטרינה מאילת
 63יומיים לסנטה קטרינה ,אופירה
ואילת מירושלים או מתל ־אביב
 64יומיים לםנטה קטרינה ואילת
מירושלים או מתל־אביב
 66יומיים לסנטה קטרינה מירושלים
או מתל־אביב
 81יום אחד לאילת מירושלים או
מתל־אביב
 82יומיים לאילת מירושלים או
מתל־אביב
 83שלושה ימים לאילת מירושלים או
מתל־אביב
 84ארבעה ימים לאילת מירושלים או
מתל־אביב

2,352
1,616
2,224
1,088
3,568
3,120
2,576
1,392
1,936
2,336
2,752

יגאל הורביץ
שר התעשיה ,המסחר והתיירות
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מדוד לשלטון מיקומי
פקודת העיריות
חוק הרשויות המקומיות )היטל סעד ונופש( ,ת ש י ״ ט  9 5 9 -ו
חוק עזר להרצליה בדבר היטל ס ע ד וגופש
בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות ־ ,וחוק הרשויות המקומיות
)היטל סעד ונופש( ,תשי״ט— , 1959מתקינה עירית הרצליה חוק עזר זה:
1

2

ביט

יי

ת ח

'י

יי

שם

ה

.1

חוק עזר להרצליה )היטל סעד ונופש( ,תש״ך— — 1960בטל.

.2

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

.3
1978״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להרצליה )היטל סעד ונופש( )ביטול( ,תשל״ח—

3

יוסף נבו
ראש עירית הרצליה

נתאשר.
כ״ ה בשבט תשל״ח ) 2בפברואר (1978
)חמ (8—15

יוסף בורג
שר הפנים
 1דיני מדינת ישר!;ל ,נוסח הדש  ,8עמי .197
 2ס״ח תשי״ט ,עמי .215
 3ק״ת תש״ך ,עמי .1783

פקודת המועצות המקומיות
חוק הרשויות המקומיות )היטל ס ע ד תופש( ,ת ש י ״ ט  9 5 9 -ן
חוק עזר לברנר בדבר היטל ס ע ד ונופש
בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות י ,וחוק הרשויות
המקומיות )היטל סעד ונופש( ,תשי״ט— , 1959מתקינה המועצה האזורית ברגר חוק
עזר זה:
2

ביטוי

.1

חוק עזר לברנר )היטל סעד ונופש( ,תשכ״א— — 1960בטל ••.

תחילה

.2

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

השם

.3

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לברנר )היטל סעד ונופש()ביטול( ,תשל״ה—1978״.
בת שבע א י לו ן
ראש המועצה האזורית ברנר

נתאשר.
כ״ה בשבט תשלי׳ ח ) 2בפברואר (1978
)חמ (8—15

יוסף בורג
שר הפנים
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
 2ס״ה תשי״ט ,עמי .215
 3ק״ת תשכ״א ,עמי  ;560תשכ״ח ,עמ׳ .855
784
המחיר  1לירה

קובץ התקנות  ,3820נ״ב באדר א' תשל״ח1.3.1978 ,
נדפס בדשוט הממשלה .ירושלים

