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 חוק שירותי הכבאות, תשי״ט—1959

 תקנות בדבר פעולות משותפות

, אני  בתוקף סמכותי לפי הסעיפימ 14 ו־35 לחוק שירותי הכבאות, תשי״ט—1959 ג
 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —

 ״המפקח״ — מפקח הכבאות הראשי שנתמנה לפי סעיף 22 לחוק.

 2. כל רשות כבאות תקבע סידורים להגשת עזרה הדדית בינה לבין יתר רשויות הכב
 אות לביצוע משותף של פעולות אלה:

 (1) אימון כבאים וכבאים מתנדבים בארץ או בחוץ לארץ לתפקידיהם
 כמכבי אש!

 (2) רכישת מבנים, רכב וציוד לצורך ביצוע פעולות כיבוי ולצורך אימונים!
 (3) ניהול הסברה.בכתב ובעל פה בקרב מוסדות, מפעלים ובקרב הציבור

 בדבר הדרכים למניעת דליקות ולכיבוין!

 (4) חקירת שיטות לכיבוי דליקות, בחינת ציוד ומיתקנים לכיבוין ולימוד
 גורמי דליקות.

 3. הגשת העזרה ההדדית כמפורט בתקנה 2 תיעשה על פי הוראות המפקח ובהנהלתו
 והוא יגבה את דמי השתתפותן של רשויות הכבאות בהוצאות הפעולות המשותפות ויוציא

 את הכספים לביצוע הפעולות האמורות.

 4. רשויות הכבאות ישתתפו בהוצאות של הפעולות המשותפות לפי מכסות שייקבעו
 בכל שנת כספים על ידי שר הפנים, לאחר שנתן לרשויות הכבאות הזדמנות להעיר את

 הערותיהן,

 5. בכל שנת כספים יערוך המפקח הצעת תקציב המראה אומדן הכנסות והוצאות של
 הפעולות המשותפות כאמור בתקנה 2, ויעבירנה לרשויות הכבאות. הצעת התקציב תכלול
 גס הוצאות לרכישתם של מבנים, רכב וציוד ולהעסקת עובדים שיהיו דרושים, לדעת

 המפקח, לביצוע התפקידים המשותפים.

 6. תקציב הפעולות המשותפות של רשויות הכבאות כמפורט בתקנה 2 טעון אישור
 שר הפנים.

 7. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירותי הכבאות (פעולות משותפות), תשכ״א—1960״.

 עזרה הדדית

 ממונה על
 הפעוטות

 המשותפות

 מכסות

 הצעת תקציב

 אישור תקציב

 השם

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 י״ט בתשרי תשכ״א (10 באוקטובר 1960)
 (חמ 76541)

 1 ס״ת 290, תשי״ט, עמי 199.
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 חוק רואי חשבון,תשט״ו—1955
ת ו ר ג ר א ב ד ת ב ו נ ק ת ' 

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק רואי חשבון, תשט״ו—1955 •י, אני מתקין תקנות
 אלד!:

— תיקו! תקנה 47׳  1. . בתקנה 47 לתקנות רואי• חשבון, תשט״ו—1955 2
 (1) בפסקה (1) —

 (א) במקום ״—.5 ל״י״ יבוא ״—.8 לירות״ * : \
 (ב) במקום ״—.4 ל״י״ יבוא ״—.5 לירות״!

 (2) אחרי פסקה (2) תיווסף פסקה זו:
' . . ׳ ־  ״(2א) בקשה לשחרר מחובת התמחות — 5 לירות״. ־

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות רואי חשבון(תיקון), תשכ״א—1960״. השם

ן ז ו ס ר ח נ  כ״ז בתשרי תשכ״א (18 באוקטובר1960) פ
־' , ; ' ) שר המשפטים •". 7 0 4 6 מ 0 ח ) 

 1 ט״ח 173, תשט״ו, עמ׳ 26. , י י .. ־ י :

 2 ק״ת 554, תשט״ז, ענו׳ 34. . י.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ם ה ר ב ח ס ה דה וגזוז ו ר ייצור מי פו ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ר15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
, אני מצווה לאמור:  1957 ג

ה _ , הנהיות ן ז  1. בצ
 ״יצרן״ — אדם שעסקו• או חלק מעסקו הוא לייצר מי סודה או גזוז!

 ״מי סודה״ — משקה המיוצר ממים על ידי ריווי בדדתחמוצת הפחמן >co2)־ תחת לחץ ן
 ״גזוז״ — משקה המיוצר בתרכובות המפורטות בסעיף 3, כולן או מקצתן!

 ״מיץ פירות״, ״מיץ ירקות״, ״מיץ צמחים״ — מיץ המתקבל על ידי סחיטה או ריסוק פירות,
 ירקות או צמחים, הכל לפי הענין, עם או בלי תהליך פסטור או שימור בדו־תחמוצת
 הגפרית (so2) או בחומצה בנזואית או בחומצה סורבית או במלח אלקלי של אחת

 החומצות האלה!
 ״תרכיז פירות״, ״.תרכיז ירקות״, ״תרכיז צמחים״ — מוצר המתקבל על ידי אידוי המים
 הכלולים במיץ הנסחט מפירות, מירקות או מצמחים, הכל לפי הענין, עד לדרגת ריכוז
 1:4 לפחות (לגבי מיץ ענבים עד לדרגת ריכוז 1:3 לפחות) והמשומר בדו־תחמוצת
 הגפרית (so2) או בחומצה בנזואית״ או בחומצה םורבית או במלח אלקלי של אחת

 החומצות האלה!
 ״דסק פירות״, ״רסק ירקות״, ״רסק צמחים״ — מוצר המתקבל על ידי ריסוק פירות. ירקות
 או צמחים, הכל לפי הענין, בשלמותם או בחלקם, ועל ידי הרחקת החלקים העלולים
(2so לפגוע באיכות המוצר, עם או בלי תהליו פסטור או שימור בדדתחמוצת הגפרית) : 

 או בחומצה בנזואית או בחומצה סורבית או במלח אלקלי של אחת החומצות האלה!

 1 ס״ח 240, תשי״ה, עמ׳ 24.
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 ״תמצית פירות״׳ ״תמצית ירקות״, ״תמצית צמחים״ — מוצר טבעי מפירות״.מירקות.אי
 מצמחים, הבל לפי הענין, המתקבל על ידי זיקוק או על ידי מיצוי במים או בממיס אחר
 שאושר על ידי המנהל, לרבות תמציות מלאכותיות של פירות, של ירקות ושל צמחים,

 הראויות למאכל אדם!
 ״סירופ פימת״ — מוצר המיוצר ממיץ פידות בהוספת סוכר, כשתכולת המוצקים המסיםים,

i המבוטאת במעלות בריקם׳ היא 50 לפחות 
 ״פידות״, ״ירקות״, ״צמחים״ — פירות או ירקות או צמחים, הכל לפי העגין, בלתי פגומים,

 בין טריים ובין מוחסנים בקור או משומרים!
 ״סירופ סוכר״ — לרבות סכרוזה או סוכרים אחדים או תמיסת סוכר במים כשתכולת

 המוצקים המסיסים, המבוטאת במעלות בריקס, היא 50 לפחות!
 ״מפעל״ — מקים שבו יצרן מייצר מי סודה או גזוז, לרבות מקום שבו מוחסנים חמרי הגלם

 הדרושים לייצור כאמור או מקום שבו מוחסנים המוצרים המוגמרים ז
t ״סוחר״ — יצרן, סיטונאי או קמעונאי העוסק בסחר במי סודה או בגזוז 

 ״המנהל״ — כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו),
.  תשי״ח—1958 2

 2. לא ייצר אדם מי סודה או גזוז אלא במים, שאושרו כראויים לשתיה על ידי משרד
 הבריאות או על ידי מחלקת הבריאות של רשות מקומית.

 3. לא ייצר אדם גזוז אלא אם —
 (1) על ידי ערבוב מי סודה במוצרים אלה בלבד: מיץ, תרכיז, דסק או תמצית
 של פירות, של ירקות או של צמחים או בסירופ פירות או בסירופ סוכר׳ כולם

 או מקצתם;
 (2) תכולת המוצקים המסיסים, המבוטאת במעלות בריקם, היא 8 לפחות

 ואחוז החומציות, מבוטאת באחוזי משקל של חומצת לימון, הוא לפחות 0.15.

 4. בייצור גזוז מותר להוסיף חמרימ אלה בלבד; כולם או חלק מהם:
 (1) • צבעי מאכל המותרים ל3י תקן ישראלי רשמי או תמציות שאינם מזיקים

 לבריאות אדם;
 (2) מיץ לימון, חומצת לימון, חומצת מלית, חומצה טדטרית, חומצה לקטית
 או חומצה אורטופוםפרית ובלבד שכל אחת מחומצות אלה תהיה ראויה למאכל

 אדם.

 5. לא יוסיף אדם לגזוז בין בזמן הייצור ובין לאחר מכן כחומר משמר —
 (1) דו־תחמוצת הגפרית (802) בכמות שתעלה על 60 חלקים למיליון במוצר

 המוגמר!
 (2) חומצה בנזואית אי חומצה םורבית או מלח אלקלי של אחת החומצות

 האלה בכמות שתעלה על 0.05% במוצר המוגמר.

 6. הוראות הסעיפים 3, 4 ד5 אינן חלות על צרכן לגבי כמות גזוז השכיחה בשימוש
 לצודד עצמי.

 7. לא יחזיק יצרן במפעלו —
 (1) המרים שאינם מאלה שמותר להשתמש בהם לייצור מי סודה או גזוז

 בהתאם להוראות צו זה!
 (2) חפצים שאינם דרושים לצרכי הייצור של מי סודה או גזוז.

 ייצור מי סודה

 זומרים הכרחיים
 ?ייצור גזוז

 המרים.מותרים
 ?ייצור גזוז

 הגבלה בשימוש
 חומר משמר

 סייג

 איסור החזקת
 ח»רים שאינם

 רדושימ

 ק״ת 793, תשי״ח, עמ׳ 1184.

 152 קובץ התקנות 1061, ו׳ בחשודתשב״א, 27.10.1960



 כימי; טיבל :
-גזו! המיוצר

 מפירות, ירקורנ.•׳
 וצמחים . . - •

- ־ '  םיטיו! מיכל ,
 הגזוז המיוצר׳;"
 מסירופ־־'••.•־•־.•.,-.־;•?
 בהיבפת.תמציות

 מלאכותיות >׳:-.::

או מםירופ של פירות, :  8. מיכל הגזוז המיוצר ממיץ, מרסק, מתדכיז׳ מתמצית טבעית
 של ירקות או של צמחים, בלי הוספת תמציות מלאכותיות, יסומן במלה ״גזוז״ בהוספת
 שם הפרי, של הידק או של הצמח שממנו הופקו המיץ, הדסק, התדכיז או התמצית או

 שממנו יוצר הסירופ.

 9. מיכל הגזוז המיוצר מםירופ בהוספת תמציות מלאכותיות יסומן במלה ״גזוז״ בהוספת
 . המלים ״בטעם״ או ״בריח״ הפרי הירק או הצמח המתאימים. . •

 י גורל האותיות׳

 איסור - -
 הוספת ציור

 כימו!
 הבמות במיכל

 הפרדת הסחר:

 הוראות מעבר•

 שמירת
 דינים אחרים

 ביטול

 תחילה

 השם-

 10. בסימון מיכל כאמור בסעיפים 8 ו־9 יהיו האותיות של המלים המוספות למלה ״גזוז״
 מ־1/2 עד 2/3 מגודל האותיות של המלה ״גזוז״.

 11. בסימון מיכל כאמור בסעיף 9, אין להוסיף תמונות פרי, ירק או צמח, לא על התווית
 ולא על המיכל שבו ארוז המוצר.

 12. י. הכמות הנטו של הגזוז אשר במיכל תסומן במידת נפח וכל אות מסימון הנפח׳ תהיה
 בגודל של שני מלימטרים לפחות. / :

ד מדרכי ההעברה לא את הבעלות ולא את  13. לא יעביר יצרן או סוחר לאחר בשום די
 ההחזקה על מי סודה או על גזוז, לא ירכשם סוחר לשם עסק כאמור ולא יחזיק יצרן או

 סוחר מוצרים אלה לשם כד אלא אם הס יוצרו וסומנו בהתאם להוראות צו זה.

 .14. (א) על אף האמור בסעיפים 3 ד4 רשאי המנהל להתיר את השימוש בסכרין,
 ציקלמט הסידן (סוכרזיל) וציקלמט הנטדן, לייצור גזוז עד י״ג בטבת תשכ״א (1 בינואר

 1961) בתנאים שייקבעו על ידיו.

 (ב)' מתן היתר לפי סעיף קטן (א), או סירוב לתתו וקביעת תנאי נתינתו׳ התלייתו
 :.וביטולו, מסורים לשיקול דעתו של המנהל.

 15. הוראות צו זה אינן באות לגרוע מהוראות כל דין אחר, אלא להוסיף עליהן ובלבד
, הודאה שבצו זה  שאם הודאה בצו זה סותרת הוראה בצו סימון מוצרים, תש״י—1950 3

 עדיפה.

 16. צו הפיקוח על המזונות (סודה וגזה) (ייצור וסחר), תשי״ד—1954, שפורסם בעתונים
 ״הבקר״ ו־״דבר״ ביום י״ד באדר א׳ תשי״ד (17 בפברואר 1954) — בטל.

 17. תחילתו של צו זה היא בתום 30 יום מיום פרסומו ברשומות.

 18. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מי סודה וגזה והסחר בהם),
 תשכ״א—1960״.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 כ״ח בתשרי תשכ״א (19 באוקטובר 1960)
 (חמ 74119)
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 * גן״ת 70, תש״ י, עט׳ 529.
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 תקנות טבי דולר, תשי״א—1951
מה וזמנה ר סדרי ההגרלה, מקו ב ד דעה ב  הו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 (א) לתקנות טבי־דולר, תשי״א—11951, אני מודיע
 לאמור:

 פיקוח על 1. על הגרלת השיעור השני של טבי־דולר, לצרכי פדיונם, אשר נקבע ליום כ״ו בכסלו
ה תשכ״א (15 בדצמבר 1960), יפקחו לא פחות משני נציגים של מינהל מילוות המדינה ונציג 5 י נ ה  ה

 מטעם הבורסה לניירות ערך בתל־אביב.

 מועד ההנרל״ 2. ההגרלה תיערך ביום כ״ה בחשון תשכ׳־יא (15 בנובמבר 1960) בבנק ישראל, תל־
ה אביב־יפו, רחוב לילינבלום 37. מ י ? מ  ו

ה 3. (א) לתוך קלפי שהוכנה׳ לשם כך יוטלו תשעה פתקים שאחד מהם מסומן בספרה 0 ? ר נ ה י ה ר ד  ס

 והשאר במספר סידורי מ־1 עד 5 ומ־7 עד 9. יעלו פתק אחד מתוך הקלפי ועלייתו של הפתק
 תיחשב בעלייתם בגורל של כל טבי־הדולר אשר מספריהם מסתיימים באותה ספרה המסד

 מנת על הפתק הזה.
 (ב) ייערך פרוטוקול ובו תירשם הספדה אשר עלתה בגודל. על הפרוטוקול יחתמו

 נציג מינהל מילוות המדינה ונציג הבורסה לניירות ערך בתל־אביב.

 (ג) תוצאות ההגרלה יפורסמו ברשומות בהקדם האפשרי.

 יי:6ם 4. להודעה זו ייקרא ״הודעת טבי־דולד (סדרי ההגרלה, מקומה וזמנה), תשכ״א—1960״.

ל ו כ ש י א ו  ד׳בחשוןתשכ״א (25באוקטובר 1960) ל
< שר האוצר 7 2 1 7 ט 2 ח ) 

 1 ק״ת 173, תשי״א, עמ׳ 1015.

 פקודת הדרכים (רחבן והתווייתן)
ה — עפולה ר ד ר בביש ח ב ד  צו ב

, והסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת הדרכים (רחבן והתווייתן) ג
, אני מצווה לאמור: ) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2 ד ) 2  ר

 עבודות שיפור 1. על אף האמור בצו מס׳ 17 לשנת 1936 •י; לא יבצע אדם עבודות שיפור של קבע
 ממרחק של עשרים מטר ממרכז הדרך שבפרט 12 לתוספת א׳ לצו האמור בקטע מחדרה עד

 עפולה.

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו הדרבים (דחבן והתווייתן) (כביש חדדה — עפולה), תשכ״א—
 1960״.

א י ו ס פ ט ל ר ו י  כ״א בתשרי תשכ״א (12 באוקטובר 1960) ג
) שר העבודה 7 5 0 4  >חמ °

 1 חוסי א״י, כרד בי, פרה קכ״ט, עמ׳ 1282.

 2 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ע׳׳ר 1936, תום׳ 2 מם׳ 575, עמ׳ 122.
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 חוק מם שבח מקרקעין, תש״ט—1949
 צו בדבר פטור ממס

 כתוקף סמכותי לפי מעיף 6 (א) לחוק מם שבח,מקרקעין, תש״ט—1949/ אני מצווה.
 לאמור: ׳

 1. ההקדש ״כולל חב״ד״ מאושר בזה לצדכי סעיף 6 (א) לחוק מם שבח מקרקעין, אישור 5צרבי
 פטור ממם

 תש״ט—1949,
׳ : ם ש  2• לצו זה ייקרא ״צו מס שבח מקרקעין(פטור), תשכ״א—1960״. ה

ל ט פ ם ו י א . ר ו י  י״טבתשריתשכ״א (10 באוקטובר 1960) ג
מ שר העבודה 2 3 4  >חמ 0

 : ממלא מקום שד האוצר י
 1 ס״ח.21, תש״ט, עמ׳ 174.

 . פקודת הסמים המסוכנים, 1936
 אכרזה על סמים סינתטיים כעל סמים מסוכנים

 בתוקף, סמכותי לפי פרט (ז) לחלק א׳ של התוספת לפקודת הסמים המסוכנים; 1936 *,
 אני מצווה לאמור:

 1. הסמים הסינתטיים המפורטים להלן הם סמים מסוכנים לצורך סעיף 6 לפקודה: י
 (1) דקסטרומוראמיד(ד־3־מתיל־2,2־דיפניל־4־מורפולינו־בוטידיל־פירו־

morpholino-butyryl-לידי[) ומלחיו- .DEXTROMORAMIDE (d-3-methy!-2,2-diphenil-4 
 pyridine) et SALES אלקיאויד (CALCIOID אראקלמה (CERRECALMA יטדיאום

,(R-875) 875ר־ (PYRROLAMIDOL) פידולאמידול CPALFIUM) פלפיום (JETRIUM) 

 (2) דיאתיל־תיאמבוטין (3־דיאתילאמינו־1׳1־די (2-תיאניל־1־בוטין) ומ
butme) et SALES-1לחין , —DIETHYLTHIAMBUTENE (3-diethylamino-l, 1-di-(2-thieny1)-

 דיאתיבוטין (DIETHIBUTIN) דיאתיליאמבוטן (CDIETHYLIAMBUTENE תמאלון
.(THEMALON) 

 (3) אתיל אםטר של חומצה 1־(3,3־דיפגיל־3־ציאנופרופיל)*4־פניל פיפ־
nylpiperidine6ph-4)-cyanopropyl-4» — ״קרבוקסילית4רידיך״-carboxylic־l-(3,3diphenyl-3 

.(DIPHENOXYLATE) הידוע בשם: דיפנאוקסילט addethyi ester 

ו זה ייקרא ״צו הסמים המסוכנים (אכרזה על סמים סינתטיים), תשכ״א—960i״. השם צ ל . 2 

י ל י ז ר ל ב א ר ש  י״ח בתשרי תשכ״א (9 באוקטובר 1960) י
< שר הבריאות 7 ז 4 9  >חמ °

 1 ע״ר 1936, תום׳ 1 מם׳ 577, עמ׳ 119 ; ם״ח 105, תשי׳׳ב, עמ׳ 280.

ת ו ע ן ט קו  תי

 בתקנות שירות התעסוקה (פטור מזיקה ללשכת עבודה לגבי.בני משפחה), תש״ך—
 1960, שפורסמו בקובץ התקנות 1043, תש״ך—1960, עמ׳ 1776, במקום ״בתוקף סמכותי לפי

 הסעיפים 32 (ב), 34 ו־90״ צ״ל ״בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 32 (ב), 34 ו־89״.

 כ״א בתשרי תשכ״א (12 באוקטובר 1960) ג י ו ר א י ו ם פ ט ל
< שר העבודה 7 5 2»  >חמ 8
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,  צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מירי״ לסוג ״מולק,
 לפי דברי־המלך-במועצה על ארץ־ישראל, 1922—1947

 הואיל ושטח קרקע של 1,608 מטר מרובע, הידוע כחלקה 39 בגוש 6520, רשום
 בלשכת רישום הקרקעות של תל־אביידיפו כקרקע מסוג ״מירי״ (להלן — הקרקע האמורה)!

 והואיל ואני מוצא לנכון שהקרקע האמורה תיהפך מסוג ״מירי״ לסוג ״מולק״!
 לפיכך, אני מצווה בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לדברי־המלך־במועצה על ארץ־
, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—  ישראל, 1922—1947 ג
 21948, כי הקרקע האמורה תיהפך לסוג ״מולק״ ותירשם בהתאם לכך בלשכת רישום

 הקרקעות של תל־אביב־יפו.

ן ז ו ס ר ח נ  כ״ז בתשרי תשכ״א (18 באוקטובר 1960) פ
) שר המשפטים 7 0 1 3 מ 1 ח ) 

 1 חומי א״י, כרך ני, עמ׳ 2788 ר2765.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ טם׳ 2, עמי 1.

י מ ו ק ן מ ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 צו בדבר המועצה המקומית בית-שמש

, והסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
, אני מצווה לאמור: 2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2  ר

,  1. במקום פרט (עז) לתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 3
 יבוא פרט זה:

 ״(עז) המועצה המקומית בית־שמש.
 תאריך הקמתה: י״ח בםיון תשי״ג(1 ביוני 1953)

 תחום המועצה: השטח המסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה
 1:5000 והחתום ביד שר הפנים ביום כ״ה בתשרי תשכ״א (16 באוקטובר
 1960) ושהעתק ממנו הופקד במשרדי המועצה המקומית בית־שמש ובמשרד
 הממונה על המחוז בירושלים, וכל מעונין רשאי לעיין בו בשעות ובימים

 שמשרדים אלה פתוחים לקהל״.

 2. לצו זד, ייקרא,,צו המועצות המקומיות (א) (תיקון), תשכ׳יא—1960״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  כ״ה בתשרי תשכ״א (16 באוקטובר 1960) ח
) שד הפנים 8 0 1  >תמ 1

 1 ע׳׳ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

 3 ק״ת 127, תשי״א, עט׳ 178; ק״ת 806, תשי״ח, עט׳ 1554.
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 תיקוז םעיףי 1:

 החלפת כעיף3

 החלפת התוספת
 הראשונה

 פקודת העיריות, 1934
 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945

 חוק. עזר לבאר־שבע בדבר מם עסקים
, וסעיף 3 לפקודת הרשויות  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 ג

, מתקינה מועצת עידית באר־שבע חוק עזר זה: , ־.  'המקומיות (מם עסקים), 1945 2

 1. בחוק עזר לבאד־שבע (מם עסקים עירוני), תשי״ז—1957 3 (להלן — חוק העזר
 העיקרי), בסעיף 1, בהגדרת ״שטח״ אחרי ״לגבי שנת המם״ יווםף ״לרבות שטח חצר

 ומחסנים המשמש את העסק׳/

 2. במקום סעיף 3 לחוק העזר העיקרי יבוא סעיף זה:

 ״תשלום המס 3. (א) המם ישולם בחמישה שיעורים דו־חדשיים שווים ורצופים
 אשד זמני פרעונם בראשון לכל אחד מהחדשים אפריל, יוני, אוגוסט,

 אוקטובר, ודצמבר של השנה שבעדה מגיע המס (להלן — ימי הפדעון).

 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 1 באפריל — יחולק סכום המס
 . המוטל עליו בהתאם לסעיף 2 (א) או (ב), הכל לפי הענין, במספר ימי
 הפרעון הנותרים בין התחלת עיסוקו ובין סוף שנת המם, והשיעורים שית

 קבלו בחילוק זה יחולו בימי הפרעון הנותרים.
 (ג) לא סילק עוסק שני שיעורים רצופים כאמור׳ יתרה בו ראש

 העיריה.
 (ד) לא שעה העוסק להתראת ראש העיריה, תחול כל יתרת המם

 15 יום מתאריד ההתראה, למרות האמור בסעיפים קטנים (א) ר(ב)״.

 3. במקום התוספת• הראשונה לחוק העזר העיקרי תבוא תוספת ראשונה זו:

 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות

נה ת ראשו פ פ ו ת  ״

 שיעורי המם לשנה

 המם בלירות

 קבלנות בנין כללית המעסיקה עובדים
 (א) עד 4
 >ב) 7-5

 (ג) למעלה מ־7

1000 
1500 
2000 

750 
750 

2000 

ן י ג י ב ר מ  11 ח

 11.0 הפיקה:
 מחצבת אבן ומגרסה

 מחצבת סיד
 מכרה

60 
90 

150 

 תיאור המלאכה או העםק

ן י נ  1 ב

 ,10 תכנון וארגון:
 מהנדס, אדריכל, מודד —

 (א) שאינו מעסיק שכירים
 (ב) המעסיק שכיד אחד
 (ג) יותר משכיר אחד

 משרד קבלני — אם .הוא מרכז או םניף
 או שאינו מסונף למקום אחר, בין
 שהוא.מבצע עבודות בעיר ובין מחוצה

 לה 2000

 1 ע׳׳ר 4934 תוס׳ 1 מם׳ 414, עט׳ 1.

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 טס׳ 1430, עט׳ 115.

 3 ק״ת 685, תשי״ז, עמ׳ 1070.
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 תיאור הטלאכה או העסק הטם בלירות תיאור המלאכה או העסק המט בלירות

ן י ג ת ב ו ד ו ב  12 ע
 12-2 מלאכה:

 מסגרות —
 (א) שאין לה לא מקום עסק, ולא

 מכונות ולא שכירים 36
 (ב) שיש לה אחד מהנ״ל 80

 (ג) שיש שנים מהנ״ל 120
 (0 שיש לה כל השלושה 150

 12.2 זגגות:
 (א) שאין לה מקום עסק 12
 (ב) שיש לה מקום עסק 24

 צבעות:
 (א) שאין לה מקום עסק 24
 (ב) שיש לה מקום עסק 80

 כל מלאכה אחרת הקשורה בבנין
 או אחזקת בנינים:

 (א) שאין לה לא מקום עסק ולא
 שכירים 36

 (ב) שיש לה אחד מהנ׳יל 200
 (ג) שיש לה שניהם 350

י א ק ל ו ס  13 ע
 13.1 תעשיה:

 תעשיית רהיטים המעסיקה שכירים —
 (א) עד 4 200
 (ב) 7-5 400
 (ג) 9-8 900

1200 10 0) 
 (ה) 11 שכירים ומעלה 2000

 תעשיית כלי בית ואביזריהם
 המעסיקה שכירים —

 (א) עד 4 200
 (ב) 7-5 400
 (ג) 9-8 900

 (ד) 10 1200
 (ה) 11 ומעלה 2000

 13.2 מלאכה:
 נגרות —

 (א) נגרות בית 12
 (ב) נגדיה שמיכתה וצוות שכיריה הם:

 בלתי
 מספר השכירים ממוכנת טמוכנת

25 100 0 
60 110 1 
80 120 2 
90 150 3 

100 200 6—4 
100 400 9—7 
100 750 10 

 13.1 תעשיה:
 תעשיית לבנים שרופות 600

 תעשיית לבני שמוט 2000

 תעשיית מרצפות —
 (א) ממוכנת 1000
 (ב) בלתי ממוכנת 500
 תעשיית רעפים ובלוקים 100

 תעשיית כלים סניטריים 2000
 י. תעשיית צינורות ואביזרים 2000
 תעשיית מודדי מים 2000
 תעשיית זכוכית 2000

 תעשיית צבעים המעסיקה עובדים —
 (א) עד 3 400
 (ב) 4—5 600
 (ג) 6—7 800

1200 10—8 0) 
 (ה) למעלה מ־10 2000
 בית יציקה 2000

 תעשיית אביזרי חשמל המעסיקה עובדים —
 (א) עד 3 400
 >ב) 4—5 600
 >ג) 6—7 800

 (ד) 8—10 1200
 (ד,) למעלה מ־10 2000
 מנסרה 00*•

 11.2 מלאכה:
 כיבוי סיד 50
 סיתות 50

 11.3 מסחר:.
 בית מסחר לחמרי בנין ואינסטלציה ששטחו
 הכולל ומספר השכירים המועסקים על

 ידיו הם:

 מספר השכירים
ר ״ ח ב מ ט ש ר 0 1 2 ה ״ ח ב מ ט ש  ה

 ל״ י ל״ י ל" י
ר ״ ח ב מ ט ש  ה

 עד 15 100 200 200
 למעלה מ־15 עד 30 120 275 275
 למעלה מ־30 עד 60 150 350 425
 למעלה מ־60 עד 100 200 425 575
 למעלה מ־100 עד 150 275 500 750
 למעלה מ־150 עד 200 350 575 900

 למעלה מ־200 עד 250 425 750 1000
 למעלה מ־250 עד 300 575 900 1300
 למעלה מ־300 750 1200 1750
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 תיאורהמלאכה או העסק הטס בלירות תיאויד המלאכה או העסק הטס בלירוו

 קונפקציה ותעשיית כל מוצרי
 טכסטיל אחרים —

 (א) שאינה מעסיקה שכירים 120
 (ב) המעסיקה שכירים — אחד 150
 (ג) 2—4 250
 (י) 5—7 600

 (ה) 8—9 1200
 (0 10 ומעלה 2000

 21.2 מלאכה:
 . בית מלאכה למוצרי טכסטיל שלא

 הוגדר אחרת — .
 (א) שאין לו יותר ממכונה אחת •

 ואינו מעסיק שכירים 24
 (ב) שאין לו יותר ממכונה אחת

 ומעסיק שכירים 45
 (ג< שיש לו יותר ממכונה אחת

 ואינו מעסיק שכירים . 45.
 (ד) שיש לו יותר ממכונה אחת

 ומעס?ק שכירים 80

 חייט —
 (א) שאין לו יותר ממכונה אחת

 ואינו מעסיק שכירים
י  (ב) שאין לו יותר ממכונה אחת י

 ומעסיק שכירים
 >ג) שיש לו יותר ממכונה אחת

 ואינו מעסיק שכירים
 (ד) שיש לו יותר ממכונה אחת

 ומעסיק שכירים
 תופרת —

 (א) תופרת בית
 (ב) שאין לה יותר ממכונה אחת ואינה

 מעסיקה שכירים
 (ג) שאין לה יותר ממכונה אחת ומעסיקה

 שכירים
 (ד) שיש לה יותר ממכונה אחת ואינה

 מעסיקה שכירים
 (ה) שיש לה יותר ממכונה אחת ומעסיקה

 שכירים

 כובעו —
 (א) שאין לו יותר ממכונה אחת ואינו ,

 מעסיק שכירים 24
 (ב) שאין לו יותר ממכונה אחת ומעסיק

 שכירים 45
 (ג) שיש לו יותר ממכונה אחת ואינו

 מעסיק שכירים . 45
 >ד< שיש לו יותר ממכונה אחת ומעסיק

 שכירים 80
 מחוכים וחזיות 60
 מחוכים אורתופדיים בלבד 20

12 

12 
24 

50 
15 
50 

 נפחיה
 צייר שלטים —

 (א) שאין לו מקום עסק
 (ב) שיש לו מקום עסק

 רפד: ־
 (א) ברחוב קרן קיימת לישראל או

 במרכז האזרחי
 (ב) בכל מקום אחר

 סלים, מברשות ומטאטאים
 סלים, מברשות ומטאטאים מיוצרים

 על ידי עוזרים

 13.3 מסחר:

20 
 ברח׳
 קק״ל

 ובמרכז
 האזרחי

 רהיטים _
 (א) משומשים בלבד

 בכל
 מקום
 אחר

 (ב) חדשים ומשומשים בעסק
 ששטהובמ״ר— עד 30 100 150
 >ג) למעלה מ־30 עד 50 225 400
 >ח למעלה מ־50 350 700

 כלי בית ומטבח בעסק ששטחו במ״ר —
 (א) עד 16 50
 (ב) למעלה מ־16 עד 24 80

 (ג) למעלה מ־24 עד 30 150
 (ד) למעלה מ־30 עד 60 225
 (ה) למעלה מ־60 350
 גרוטאות ברזל 100

 בפרט זה —
 אזור א׳ —העיר התחתית והמרכז האזרחי

 אזור ב׳ — כל שטח שאינו אזור א׳
 בית מסחר לדברי חשמל בעסק ששטחו —

 במ״ר אזור א׳ אזור ב׳
 (א) עד 20 100 45
 (ב) למעלה מ־20 עד 30 150 80

 (ג) למעלה מ־30 עד 40 225 100
 (0 למעלה מ־40 עד 60 300 125
 (ה) למעלה מ־60 עד 100 375 150
 (0 למעלה מ־100 ,500 200

ה ל ע נ ה ה ו ש ב ל  2 ה
 21 הלבשה

 21.1 תעשיה:
 מטוויה, בית חרושת לאריגה,

 סריגה וכיוצא באלה
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 21.4 עסקי לואי:
 מכבסה —

 (א) שאין לה מכונות ואינה מעסיקה י
 שכירים

 (ב) שאין לה מכונות ומעסיקה
 שכיר אחד

 (ג) יותר משכיר אחד
 (ד) שיש לה מכונות אוטומטיות

 ואינה מעסיקה שכירים
 (ה) שיש לה מכונות אוטומטיות ומעסיקה

 שכיר אחד
 (ו) 2 עד 3 שכירים

 מ) שיש לה מכונות לא אוטומטיות
 ומעסיקה 4 שכירים ויותר

 (ח) מכבסה אוטומטית בעלת 1 עד 3
 מכונות

 (ט) מכבסה אוטומטית בעלת 4—5
 מכונות

 (י) מכבסה אוטומטית בעלת 6 מכונות
 ויותר

18 

36 
100 

80 

100 
120 

200 

200 

350 

600 

36 
60 

80 
120 

80 
120 

200 
275 

200 
425 
900 

2000 

80 
350 
750 

1000 

 מצבעה וניקוי כימי:
 (א) שאין לה מכונות ואינה מעסיקה
 שכירים — המקיימת רק אחד משני

 הענפים
 (ב) המקיימת את שני הענפים

 ־ (ג) שיש לה מכונות ואינה מעסיקה
 שכירים המקיימת רק אחד משני

 הענפים
 (ד) המקיימת את שני הענפים

 (ה) שאין לה מכונות ומעסיקה שכירים
 ומקיימת רק אחד משני הענפים

 (0 המקיימת את שני הענפים
 (ז< שיש לה מכונות והמעסיקה שכירים

 ומקיימת דק אחד משני הענפים
 (ח) המקיימת את שני הענפים

ה ל ע נ  22 ה

 22.1¡ תעשיה:
 בית חרושת לעיבוד עור ונעלים המעסיק

 שכירים —
 (א) עד 3

 (ב) 4 עד 5
 (ג) 6 עד 9

 (ד) 10 ומעלה
 ביח״ד למוצרי עזר (סנדלרות ותעשיות

 נעלים) —
 (א) שאינו מעסיק שכירים

 (ב) המעסיק שכירים — 1 עד 5
 (ג) 6 עד 8
 (0 9 עד 10

 21.3 מסחר:

 כל בו להלבשה, בעסק ששטחו במ״ר
 ברח׳ בכל

 ברח׳ מקום קק״ל
 קק״ל

 אחר

 ברח׳
 קק״ל

 (א) עד 16 80 30
 (ב) למעלה מ־16 עד 30 120 60
 (ג< למעלה מ־30 עד 50 200 100
 (ד) למעלה מ־50 עד 75 350 150
 (ה) למעלה מ־75 750 350

 בגדי גברים, בעסק ששטחו בנדר —
 (א) עד 16 80 30
 למעלה מ־16 עד 30 100 40
 (י) למעלה מ־50 עד 75 200 100 » למעלה מ־30 עד 50 120 60

 (י׳) למעלה מ־75 350 150

 בגדי גברות, בעסק ששטחו במ״ר —
 (א) עד 16 80 30
 >ב< למעלה מ־16 עד 30 120 60

 (ג) למעלה מ־30. עד 50 200 100
 (0 למעלה מ־50 עד 75 350 150
 (ה) למעלה מ־5ד 750 350

 בגדי ילדים, בעסק ששטחו במ״ר—
 (א) עד 16 36 18
 (ב) למעלה מ־16 עד 30 60 25
 (ג) למעלה מ־30 עד 50 120 60

 (0 למעלה מ־50 עד 75 200 100
 (ה) למעלה מ־75 350 150

—  לבנים, בעסק ששטחו במ״̂ו
 ,(א) עד 16 36 18
 (ב) למעלה מ־16 עד 30 60 25
 (ג) למעלה מ־30 עד 50 100 36
 (ד) למעלה מ־50 עד 75 120 60
 (ה) למעלה מ־5ל 150 80

 גלנטריה, בעסק ששטחו במ״ר—
 (א) עד 16 36 18
 (ב) למעלה מ־16 עד 30 60 25
 (ג) למעלה מ־30 80 36
1  בגדים משומשים 15 5

 מוצרי טכסטיל אחרים, בחנות
 ששטחה במ״ר —

 (א) עד 16 80 30
 >ב) למעלה מ־16 עד 30 120 60

 (ג) למעלה מ־30 עד 50 200 100
0 למעלה מ־50 עד 75 350 150 ) 
 (ה) למעלה מ־75 750 350
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 תיאור המלאכה אוהעסק׳ המס בלירות היאור המלאכה או העב? המס בלירות

 מסהר במוצרי עור שאינם נעלים*
 בעסק ששטחו במ״ר —

 (א) עד 12 80
 (ב) למעלה מ־12 עד 16 100
 >ג) למעלה מ־16 עד 25 120

1K-25 275 )ד) למעלה 

: ת ו א 1 ק ; ח ן ו ו ז  3 מ

 *31 מכרות מלח מאכל 1000

 31.1 תעשיה:
 טחנת קמח 2000
 טחנת גריסים 100

 מאפיה —
 (א) שיש לה מכונות הכנה בלבד,

 ומעסיקה שכירים —
 עד 2 100
p 3 עד 6 350 ) 
 (ג) 7 עד 10 750

 (ד) שיש לה ציוד חשמלי ומעסיקה
 עד 3 שכירים 600
 (ה) 4 עד 10 שכירים 1200

 בית חרושת לממתקים, שוקולד
 וכיוצא באלה —

 המעסיק שכירים —
 (א) עד 3 120
 (ב< 4 עד 6 425
 (ג) 7 עד 8 ו 750

 (ד) 9 ומעלה 2000

 מחלבה ותעשיית גבינה ומוצרי חלב אחרים—
 (א) שאינה מעסיקה שכירים 80

ם רי  (p המעסיקה שכי
 ! עד 3 120
 (ג) 4 עד 6 275
 (ד) 7 עד 10 750

 בית חרושת לנקניקים —
 (א) שאינו מעסיק שכירים 80

 (ב) המעסיק שכירים —
120 3—1 
 (ג) 4—6 275
 (ד) 7—10 750

 נית חרושת לריבות ומוצרי פרי אחרים —
 (א) שאינו מעסיק שכירים 80

ם רי  (ב) המעסיק שכי
120 3—! 
 (ג) 4—6 275
750 10—7 (7) 

 ,22.2 מלאכה:
 ר ו  בית מלאכה לעיבוד ע

 : (א) שיאץ לו מכונות ואינו מעסיק שכירים 36
 .(ב) שאין לו מכונות ומעסיק שכירים 80
 י >ג) שיש לו מכונות ואינו מעסיק שכירים 80

 (0 שיש לו מכונות ומעסיק שכירים 150

 סנדלר —
 (א) סנדלרות בית 6

 (ב) המבצע תיקונים בלבד 2!
 (ג) המבצע תיקונים וייצור ואין לו מכונות

 ואינו מעסיק שכירים 24
 (ד) המעסיק שכירים 60

 (ה) המבצע תיקונים וייצור ויש לו מכונות
 ואינו מעסיק שכירים 60
 (0 שיש לו מכונות ומעסיק שכירים 80
 (0 המבצע סנדלרות אורתופדית בלבד 6

 22.3 מסחר:
 עור ודברי סנדלרות —

 (א) בקמעונות 60
 (ב) בסיטונות 200

 נעלים, בעסק ששטחו במ״ר -¬
 (א) עד 12 80
 (ב) למעלה מ־12 עד 16 100
 (ג) למעלה מ־16 עד 25 120
 (ד) למעלה מ־25 275

 *.22 עסקי לואי:
 תעשיית משחת נעלים —

 (א) שאינה מעסיקה שכירים 80
 (ב) המעסיקה שכירים —

120 1 
 (ג) 2 עד 3 275
 (0 4 ומעלה 425

 צחצוח נעלים 6

: ם י ר ח ר א ו י ע ר צ ו  23 מ

 234 תעשיית תיקים, מזוודות ומוצרי עור אחרים
 פרט לנעלים —

 (א) שאינה מעסיקה שכירים 80
 (ב) המעסיקה שכירים — ,

120 1 
 >ג) 2 עד 3 275
 (0 4 ומעלה 425

ת ו נ ע צ  ר
 מסחר —

 (א) שאין לו מקום עסק 10
 (ב) שיש לו מקום עסק 20
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 'תי»ור המלאכה או העסק / הטם בלירות תיאור המלאכה או העסק• הטם בלידות

 חלוקת לחם 12

 חנות ירקות ובירות —
 (א) של אדם שקיבל את מקום העסק
 בחור שיקום כמקרה סעד או נכה
 בשנה הקודמת לשנת המס או בשנת

 המם 8
 אחרת, כששטח העסק ומספר השכירים

 המועסקים בו הט —

 מםפר השכירים
ח ב ט ״ ד ט ש ח ב ט ״ ד 0 1 2 3 ויותר ה ט ש  ה

 ל״ י ל״ י 5״ י ל״ י
ח ב ט ״ ד ט ש  ה

 עד 10 15 30 60 120
 למעלה־מ־10 עד 12 20 30 60 120
 למעלה מ־12 עד 16 25 45 60 120
 למעלה מ־16 עד 20 36 60 100 120
 למעלה מ־20 עד 24 50 80 120 150
 למעלה מ־24 עד 30 60 100 150 200
 למעלה מ־30 עד 35 90 120 200 275
 למעלה מ־35 עד 50 100 150 240 350
 למעלה מ״50 עד 60 120 200 275 425
 למעלה מ־60 עד 75 150 240 350 500
 למעלה מ־75 200 275 425 600

 חלב ומוצריו —
 (א) בסיטונות
 (ב) בקמעונות

 (ג) חלוקת חלב

 אטליז —
 (א) של אדם שקיבל את מקום העסק
 בתור שיקום כמקרה סעד או נכה
 בשנה הקודמת לשנת המס או בשנת

2000 
24 
24 

 המס
 (ב) אחר, ששטחו ומספר השכירים

 המועסקים בו הוא —

 מספר השכירים
׳ ר 0 1 2 3 ויותר ח במי ט ש  ה

 ?״, ל״ י ל״י 5״,.

 עד 10 20 60 275 600
 למעלה מ־10 עד 12 30 80 275 600
 למעלה מ־12 עד 16 45 100 275 600
 למעלה מ־16 עד 20 60 120 275 600
 למעלה מ־20 עד 24 90 150 275 600
 למעלה מ־24 עד 30 120 225 425 600
 למעלה מ־30 עד 35 150 275 500 600
 למעלה מ־35 עד 50 200 350 600 700
 למעלה מ־50 275 425 700 800

80 

120 
275 
750 

80 
225 

150 

80 

120 
275 
750 

 בית חרושת לשימורי דגים —
 (א) שאינו מעסיק שכירים

 (ב) המעסיק שכירים —
3—1 
 (ג) 4—6
 (י) 7—10

 טחינת מלח ואריזתו —
 (א) מפעל שאינו מעסיק שכירים

 (ב) מפעל המעסיק שכירים

 בית חרושת לאיטריות
 תעשיית מזון אחרת —

 (א) שאינה מעסיקה שכירים
 (ב) המעסיקה שכירים —

3—1 
 (ג) 4—6

10—7 0) 

 31.2 מלאכה:
 אפיית עוגות ותופינים (קונדיטוריה) וכעכים —

ת 36 י  (א) בב
 (ב) במקום עסק ללא שכירים 80
 (ג) במקום עסק עם שכירים 120

 31.3 מסחר:

 כל בו למזון (חנויות למכירת דגים, ירקות
 .... תוצרת חלב, עופות ודברי מכולת) —

 ששטחו במ״ר —
 עד 30 350
 למעלה מ־30 עד 50 750

 למעלה מ־50 1500

 חנות מכולת —
 (א) של אדם שקיבל את מקום העסק
 בתור שיקום כמקרה סעד או נכד,
 בשנה הקודמת לשנת המט או בשנת

 המס 8:

 (ב) אחרת, כששטח העסק ומספר השכירים
 המועסקים בו הם —

 מכפר השכירים
ח במי׳ ר ט ש ח במי׳ ר 0 1 2 3 ויותר ה ט ש  ה

 ל״ י 5״1 ל" י ל״ י
ח במי׳ ר ט ש  ה

 עד 10 20 60 275 600
 למעלה מ־10 עד 12 30 80 275 600
 למעלה מ־12 עד 16 40 100 275 600
 למעלה מ־16 עד 20 60 120 275 600
 למעלה מ־20 עד 24 90 150 275 600
 למעלה מ־24 עד 30 120 225 350 600
 למעלה גד30 עד 35 150 275 500 650
 למעלה מ־35 עד 50 200 350 600 700
 למעלה מ־50 275 425 700 800
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 תיאור הטלאכה או העסק הטפ בלירות היאור המלאכה אי העפי! הטם בלירות

 תעשיר׳
 בית חרושת למיצים, מי סודה וכיוצא באלה

 ששטחו ומספר השכירים בו הם —

 השטח במ״ר
 מספר השכירים עד 50 עד 100 101 ומעלה מספר השכירים

 5״ י ל״ י ליי
 מספר השכירים

425 200 120 1 
600 350 200 2 
750 500 275 3 

1200 750 350 4 
 5 ומעלה 425 1200 2000

 בית חרושת לבירה 1500
 יקב י 1500
 בית חרושת למשקאות משכרים אחרים 2000

 בית חרושת לסיגריות 2000 .

 32.3 מסחר:

 משקאות משכרים בעסק ששטחו במ״ד —

 בסיטונות בקטעוגות:

 (א) עד 50 600 300
 (ב) למעלה מ־50 עד 75 750 400
 (ג) למעלה מ־75 1750 750

 גלידה —
 (א) ללא מקומות ישיבה 66

 עם מקומות ישיבה בשטח כולל של
 העסק במ״ר —

 (ב) עד 30 120
 (ג) למעלה מ־30 עד 50 200
 (ד) למעלה מ־50 עד 100 350
 (ה) למעלה מ־100 עד 150 425
 (ו) למעלה מ־150 עד 200 500
 (ז) למעלה מ־200 עד 250 600
 (ח) למעלה מ־250 750

 טבק, סיגריות ודברי עישון —
 (א) בסיטונות בעסק ששטחו במ״ר עד 50 , 120
 (ב) בסיטונות בעסק ששטחו למעלה מ־50 350

 (ג) בקמעונות על ידי אדם שקיבל את
 מקום העסק בתור שיקום במקרה

 סעד או נכה 12
 (ד) בקמעונות על ידי אחרים 80

 חנות דגים או עופות —
 (א) של אדם שקיבל את מקום העסק
 בתור שיקום כמקרה סעד או נכה
 בשנה הקודמת לשנת המס או בשנת

 המם 8

 (ב) אחרת, כששטח העסק ומספר השכירים
 המועסקים בו הם: —

 עם
 שכירים

 בלי׳
ח ב ט ׳׳ ר שכירים ט ש  ה

 עד 16 12 60
 למעלה מ־16 עד 20 25 80

 למעלה מי20 עד 24 60 100
 למעלה מ־24 עד 30 100 120
 למעלה מ־30 עד 35 120 200
 למעלה מ־35 עד 50 150 275
 למעלה מ־50 200 350

 חנות ממתקים ומעדנים
 כששטח העסק במ״ר —

 (א) עד 10
 (ב) למעלה מ־10 עד 16
 >ג) למעלה מ־16 עד 20
 (ד) למעלה מ־20 עד 24

 (ה) למעלה מ־24
 (ו) סוכנות של בתי חרושת לממתקים —

 עד 30
 (ז) למעלה מ־30

 פלאפל או בשד צלוי
 אספקת מזון בסיטונות, בית מסחר, מחסן,

 סוכנות, משדד או סניף של חברה —
 שאינו מעסיק שכירים

20 
100 
150 
200 
275 

350 
750 
15 

500 

1000 
1250 
1500 
1750 
2000 

 המעסיק שכירים —

1 
2 

4—3 
6—5 

 7 ומעלה

׳ ד כ ן ו ו ש י י ע ר מ , ח ת ו א ק ש  32 מ

 32,8 הפקה:
 מים — חברה לאספקה, משרד וסניף 2000
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 תיאור הטלאכה או העסק הטם בלירות תיאור המלאכה או העסק המם בלירות

: ר ח ס  35.3 מ
 חלוקת נפט 12
 חלוקת קרח בעגלה 40

 חלוקת קרח במכוניות — לכל מכונית 275
 (שולם מם עבור מכונית לפי פרט זה לא

 ישולם בעבורה לפי פרט 50.4)

500 
600 
900 

1200 

: ת ו נ ו  35.4 ש
 בית קירור בעל שטח במ״ר —

 (א) עד 100
 ןב) למעלה מ־100 עד 200
 (ג) למעלה מ־200 עד 300

 (ד) למעלה מ־300

2000 
2000 
2000 
750 

י (חקלאות) א י ל ו ק ס  36 ע
 36.1 תעשיה:

 דשנים
 המרי הדברה

 מכונות חקלאיות
 ציוד חקלאי אחר

150 
600 

2000 
300 

 36.3 מסחר:
 אספקה לבעלי חיים —

 (א) בקמעונות
 (ב) בסיטונות

 איסוף תוצרת חקלאית
 (א) כללית

 (ב) ענף אחד בלבד

: ח ו ר י ת א י  33 ב

 קיוסק: 24
 בפרט זה —

 אזור א׳ — השטח המוקף רחובות הרצל׳
 עצמאות, טרומפלדור וקק״ל, כולל קטעי

 הרחובות הנ׳יל.
 אזור ב׳ — השטח שאינו אזור אי.

 מזנון בעל שטח במ׳׳ר —
 אזור א׳ אזור ב׳

50 
80 

100 

120 
150 
200 

 (א) עד 15
 (ב) למעלה מ־15 עד 20

 (ג) למעלה מ־20

 בית קפה ומסעדה
 בפרט זה —

 אזור א׳ — השטח המוקף רחובות הרצל,
 עצמאות, טרוימפלדור וקק״ל, כולל קטעי

 הרחובות הנ״״ל.
 אזור ב׳ — השטח שאינו אזור א׳.

 בית קפה ומסעדה בעל שטח במ״ר: —
 (א) עד 75 275 120
 (ב) למעלה מ־75 עד 125 425 200
 (ג) למעלה מ־125 עד 175 600 275
 (י) למעלה מ־175 עד 250 750 350
 (יי) למעלה מ־250 עד 400 900 425
 (0 למעלה מ־400 עד 600 1300 600
 (ז) למעלה מ־600 2000 750

 באר 2000
 תוספת לכל בית אירוח עבור ביליארד 200

ת ו א י ר  4. ב

ה א ו פ  41 ר

 41.1 תעשיה:
 בית חרושת לרפואות המעסיק שכירים —

 (א) עד 3 100
 (ב) 4—5 200
 (ג) 6 ומעלה 400

 בית חרושת לשיניים תותבות המעסיק שכירים —
 (א) עד 3 100
 (ב) 4—5 200
 (ג) 6 ומעלה 400

 41.2 מלאכה:

 מעבדות שונות
 (א) שאינן מעסיקות שכירים 36

 (ב) המעסיקות שכירים 150

: ת ו א ל ק  34 ח
 רפת — לכל ראש 2.50
 דיר — לכל ראש 1.25

י (מזון) א י ל ו ק ס  35 ע
 35.1 תעשיה:

 בית חרושת לקרח, בעל כושר תפוקה
 בטונות ליום עד —

 (א) 12 600
 (ב) למעלה מ־12 עד 24 1200
 (ג) למעלה מ־24 2000

 בית חרושת למקררים המעסיק שכירים —
 (א) עד 3 225
 (ב) 4—5 425
 (ג) 6—8 750

 (ד) 9—10 2000
 בית חרושת לחמרי אריזה ושימור מזון 150
 אריזת מזון 120
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ה ר ו ב ח  5 ת

 50.4 שירות נסיעות והובלה:
 קו אוטובוס בין־עירוני המקיים נסיעות

 הלוך וחזור ליום —
 (א) עד 3
 (ב< 5-4

 (ג) 6 ומעלה
 (ד) נסיעות מיוחדות. בלבד

 קו מוניות בין־עירוני
^  מוניות עירוניות —

 (א) למונית אחת 75
 (ב) עבור 5 נוספות — לכל אחת 100
 (ג) עבור 5 נוספות — לכל מונית 125
 (ד) עבור 4 נוספות — לכל מונית , : •150
 (ה) עבור מוניות נוספות .,• . •: - 206

 שירותי הבולה —

 תיאור המלאכה אוי העסק

 (א) למכונית אחת 100
 (ב) עבור 2 נוספות — לכל מכונית 25
 (ג) עבור 3 נוספות — לכל מכונית 50

ץ 100  (0 עבור 3 נוספות — לכל מכונית .
 (ה) עבור 2 נוספות — לכל מכונית 150
 (0 עבור 2 נוספות — לכל מכונית 250
 (0 עבור 2 נוספות — לכל מכונית 300

 (ח) סניף של חברה או אגודת הוםלה
 אשר מרכזה מחוץ לבאר־שבע ומספר

 מכוניותיה — אינו עולה על 8
 עולה על 8 — לכל מכונית נוספת

 עגלון -
 (א) בעל בהמה אחת 6

 (ב) יותר מבהמה אחת 12

ב כ י ר ל  51 ב
 51.1 תעשיה:

 תעשיית צמיגים המעסיקה שכירים —
 (א) עד 5 600
 >ב) 6—7 200
 (ג) 8 ומעלה 000

 י תעשיית חלקי חילוף המעסיקה שכירים —
 (א) עד 5 600
zoo 7—6 (ב) 
 (ג) 8 ומעלה 300

 תעשיית אופניים המעסיקה שכירים —
 (א) עד 3 120
 (ב) 4—5 350
 (ג) 6 ומעלה 750
 הרכבת מכוניות 500

 41.4 שירותי רפואה:
 רופא

 מיילדת
 רופא שיניים
 מרפא שיניים
 טכנאי שיניים

 אופטיקאי
 בית החלמה והבראה שיש לו מקומות •

 (א) עד 5
 (ב) 6—10

 (ג) 11—15
 (ד) 16 ומעלה

 .בית מרקחת:
 באזור א׳ — העיר העתיקה

 והמרכז האזרחי
 באזור ב׳ — כל שטח שאינו כלול

 באזור א׳

ה נ י י ג י  42 ה

 42.1 תעשיה:
 בית חרושת לתמרוקים וסבון

80 
100 
80 

100 
100 
100 

100 
200 
400 
600 

350 

80 

750 

 42.2 מלאכה:
 בפרט זה —

 אזור א׳ — העיר העתיקה והמרכז האזרחי
 אזור ב׳ — כל שטח שאינו כלול באזור א׳

 אזור א׳ אזור ב׳

40 
120 
300 

60 
200 
400 

 מספרה — עם כיור שירות •
 (א) 3-1
 >ב) 4—7

 (ג) 8 ומעלה

60 
120 
200 
275 
425 
600 

 (מכבסה וניקוי כימי — ראה פרט 21.4)

 מסחר:
 בית מסחר לתמרוקים, ששטחו במ״ר: —

 (א) עד 12

42.3 

 למעלה מ־12 עד 16
 למעלה מ־16 עד 20
 למעלה מ־20 עד 24
 למעלה מ־24 עד 30

 למעלה מ־30

 (ב)
 (ג)
 (י)
 (יי)
 (ו)

2000 

750 
1200 
2000 

: י א י ל ו ק ס  43 ע
 43.01 הפקת מלחים לתעשיה כימית, לרבות
 משרדי חברה שמקום הפקתה במקום אחר

 43.1 תעשיה כימית:
 (א) המעסיקה שכירים — עד 5

 (ב) 6—«
 (ג) 9 ומעלה
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ח ו  6 כ

 6.0 הפקה:
 חשמל, הפקתו ואספקתו, סניף חברות

 ומשרדים 2000
 הפקת נפט 2000

 6.1 תעשיה:
 תעשיית מכונות שונות —

 (א) המעסיקה שכירים —
 עד 5 350
 (ב) 6—7 750

 (ג) 8 ומעלה 1200

 6.3 תעשיית יהלומים:
 תעשיית יהלומים, ליטוש יהלומים

 י (א) המעסיקה שכירים —
 עד 5 300
 (ב) 6—7 600
 (ג) 8—10 900

 אספקת גז 2009

t 6.4 שונות 
 קידוחי נפט 2003

 (חלוקת נפט ראה פרט 35.3.1)

ת ו נ מ , א ת ו ב ר , ת ד ו מ י  7 ל
ם י ע ו ש ע ש  ו

 71.4 לימוד:
 גנון וגני ילדים פטור

 י בית ספר לנהגות —
 (א) אשר ברשותו מכונית לימוד אחת 100

 (ב) אשר ברשותו מכונית משא אחת
 ומכונית נוטעים אחת 200

 (ג) אשר ברשותו יותר ממכונית לימוד
 אחת מאותו סוג 300

 ביר. ספר לשפות, פקידות וכדומה, ברשות
 פרטית —

 (א) שאינו מעסיק מורים שכירים 25
 (ב) המעסיק מורים שברים —

60 2—1 
 (ג) 3—4 120
 (ד) 5 ומעלה 200

 בית ספר למשק בית, ברשות פרטית —
 (א) שאינו מעסיק מורים שכירים 25

 (ב) המעסיק מורים שכירים —
60 2-̂ -1 

 (ג) 3—4 120
 (0 5 ומעלה . 200

 51.2 מלאכה:
 מוסכים ותחנת שירות —

 (א) שאינם מעסיקים שכירים
 (ב) המעסיקים שכירים —

80 

120 
275 
750 

1000 
2000 

24 
60 

100 

36 
80 

150 

250 
600 
750 

1200 
2000 
2000 

100 
275 

2000 

80 

150 
275 
500 

5 
10 
16 
20 

2—1 
 (ג) 3—5
 (ד) 8-6

 (ה) 9—10
 (0 ,11 ומעלה

 בית מלאכה לתיקון תקרים (שאינו עוסק
 בתיקוני מנועים) —

 (א) שאינו מעסיק שכירים
 (ב) המעסיק שכיר אחד

 (ג) יותר משכיר אחד
 בית מלאכה לחרטות, הלחמות ריתוך

 וכיוצא באלה —
 (א) שאינו מעסיק שכירים

 (ב) המעסיק שכיר אהד או שניים
 (ג) המעסיק יותר משני שכירים

 51.3 מסחר:
 תחנת דלק וסיכה —

 (א) דלק בלבד — משאבה אחת
 (ב) שתי משאבות

 (ג) שלוש משאבות
 (ד) יותר משלוש משאבות
 (ה) דלק ושירותים אחרים

 מחסני דלק ושמנים
 בית מסחר וסוכנות למכירת כלי רכב

 וחלקיהם —
 (א) אופניים בלבד

 (ב) אופניים ואופנועים
 (ג) מכוניות עם או בלי תוספת כלי

 רכב אחדים

 51.4 שונות:
 מגרשים לחניית כלי רכב

: י א ו י ל ק ס  52 ע

 52.4 ־ משרד נסיעות — סוכנות תיירות וכדומה •
 (א) במשרד ששטחו במ״ר — עד 12

 (ב) למעלה מ־12 עד 20
 (ג) למעלה מ־20

 בית מלון —
 (א) דרגות 1—2 לכל מיטה

 (ב) דרגות 3 לכל מיטה
 (ג) דרגה 4 לכל מיטה

 (ד) מעל לדרגה 4
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 72.2 מלאכה:
 כריכת ספרים— •

 (א) ללא מקום עסק • "12
 (ב) עם מקום עסק, ללא מיכון 30

 (ג) עם מקום עסק ועם מיכון 150
 תיקוני רדיו —

 (א) ללא שכירים 50
 >ב) עם שכירים 150

 72.3 מסחר
 בית מסחר לספרים ועתונים, בעסק ששטחו

 במ״ר —
 ברח׳ קק״ל בכל מקום

 ובמרכז האזרחי י אחרי.
 (א) עד 16 80 30
 (ב) למעלה מ־16 עד 20 100 50

 (ג) למעלה מ־20 עד 24 150 120
 (ר) למעלה מ־24 275 120

 בית מסחר לציוד משרדי בחנות ששטחה
 במ״ר —

 ברח׳ קק״ל. ׳בכל מקוס:
 ובמרכז האזרחי אחר

 (א) עד 16 80 30
 (p למעלה מ־16 עד 20 100 50

 (ג) למעלה מ־20 עד 24 150 120
 (ד) למעלה מ־24 275 120

 בית מסחר לתשמישי קדושה 15

 בית מסחר לרדיו וגרמופונים ששטחו ב?מ״ר —

 אזור א׳ אזור ב׳
 (א) עד 20 100 50
 (ב) למעלה מ־20 עד 30 150 80

 (ג) למעלה מ־30 עד 40 200 100
 (י)׳ למעלה מ־40 עד 60 275 120
 (יי) למעלה מ־60 עד 100 350 150
 (0 למעלה מ־100 425 200

 בפרט זה —
 אזור א׳ — העיר התחתית והמרכז האזרחי

 אזור ב׳ — השטח שאינו אזור אי.

ת ו נ מ  73 א

 73.1 תעשיה:
 מסגרות 80

 מצלמות וצרכי צילום
 (א) שאינה מעסיקה שכירים 120

 (ב) המעסיקה.שכירים —
275 2—1 
 (ג) 3—4 425
600 6—5 (7) 
 (ה) 7 ומעלה 750

 בית ספר לריקודים —
 (א) ריטמיקה 25

 (ב) כוריאוגרפיה 100
 (ג) אחרים 300

 בית ספר אחר ברשות פרטית —
 (א) שאינו ־מעסיק מורים שכירים 25

-  (p המעסיק מורים שכירים י
100 2—1 
 (ג) 3—4 200
 (7) 5 ומעלה 400

ת ו ב ר  72 ת

 72.1 תעשיה:

 בית דפוס אשר מיכונו ומספד שכיריו הוא —
ר י ם י כ פ ר ה ש ס  מ

 'ץרגות 0 1 2 3 4 5 ויותר
 ל״ י ל" י ל״י. ל״ י ל״ י ל״ י טיבו!
 'ץרגות
 טיבו!

— — 120 110 100 80 (1) 
400 300 250 200 150 120 (2) 
500 350 275 250 200 150 (3) 
500 400 350 300 250 200 (4) 
500 500 500 425 425 425 (5) 

 בפרט זה —
 דרגות המיכון:

 (1) מכונת יד אחת
 : (2) 2 או 3 מכונות יד או מכונה

 אוטומטית אחת
 (3) 4 מכונות יד או מכונה ,אוטומטית

 אחת בתוספת 1—2 מכונות יד
 (4) 5 או יותר מכונות יד או מכונה
 אוטומטית אחת בתוספת יותר מ־2

 מכונות יד
 (5) בית דפוס שיש בו לינוטיפ או מכונה

 רוטציוניה.
 תעשיית ציוד משרדי —

 (א) שאינה מעסיקה שכירים 60
 (ב) המעסיקה שכירים —

 עד 3 200
 >ג< 4—5 350
750 7—6 (7) 

 (ה) 8—9 1200
 (ו) 10 1750

 מכשירי רדיו, ייצורם והרכבתם, וייצור
 חלקים ומכשירים אלקטרוניים
 (א) המעסיקה שכירים.—

 עד 5 350
 י (ב) 6—7 750

 (ג) 8—9 1200
1750 10 (7) 

 קובץ התקנות !100, ו׳ בחשו! תשכ״א, 27.10.1960 167



 תיאור המלאכה או העסק הטם בלירומ

 2. תעשיית בית לצעצועים —
 (א) שאינה מעסיקה שכירים 12
 (ב) המעסיקה שכיר אחד 36
 (ג) המעסיקה יותר משכיר אחד 80

 3. בית מסחר לצעצועים ומשחקים בקמעונות
 !:חנות ששטחה במ״ר —

 (א) עד 16 50
 (ב) למעלה מ־16 עד 24 80

 (ג) למעלה מ־24 עד 30 120
 (ד) למעלה מ־30 150
 (ה) בסיטונות 150

 4. בית קולנוע, שמספר מקומות הישיבה בו —
 (א) עד 400 350
 (ב) 401—600 750

 (ג) 601—800 1200
 (ד) 801 ומעלה 2000
 בית שעשועים 2000
 מגרש שעשועים 2000
 בריכת שחיה 1500

ט פ ש , מ ה ל כ ל , כ ה ר ב  8 ח
 !8 כספים:

 4 בנק שמספר העובדים בו —
 (א) עד 5 500

 (ב) 6—8 1000
 (ג) 9—10 2000

 חברת ביטוח—סניף שמספר העובדים בו—
 (א) עד 2 350
 (ב) 3 750

 (ג) 4 1200
 (ד) 5 ומעלה 2000
 סוכנות ביטוח 500
 בית משכון 500

, ד ר ש י מ ת ו ר י , ש ט פ ש  82 מ
י ד כ ת ו ר ו ק  ב

 4 עורך דין —
 אס מגורי! אם מגוריי
 בבאר שבע מחוץ לבייש

 (א) שאינו מעסיק שכירים 80 150
 (ב) המעסיקשכירים

200 100 ! 
 (ג) 2—4 50! 250
500 300 7—5 (7) 

 (ה) 8—10 500 1000
 רואה חשבונות

 (א) שאינו מעסיק שכירים 80 150
 (ב) המעסיק שכירים —

200 100 1 
 (ג) 2—4 150 250
500 300 7—5 (7) 

 (ה) 8—10 500 1000

 תיאור המלאכה או העסק המם בלידות

 73.2 מלאכה:
 ^-חפצי אמנות 80

 צילום
 (א) ברח׳ קק״ל או במרכז האזרחי 50!
 (p בכל מקום אחר 80
 (ג) צלם רחוב 24

 צורף:
 (א) שאין לו מקום עסק 24
36 2  (p שיש לו מקום עסק ששטחו עד 8 מ

 (ג) שיש לו מקום עסק ששטחו למעלה
50 2  מ־8 מ

 כינורות:
 (א) שאין לו מקום עסק 36

 (p .שיש לו מקום עסק ואינו מעסיק
 שכירים 80
 (ג< שיש לו מקום עסק ומעסיק שכירים 150
 שיעורים 12

 73.3 מסחר
 חפצי אמנות ומזכרות בעסק ששטחו במ״ר —

 (א) עד 12 100
 (p למעלה מ־12 עד 16 120
 (ג) למעלה מ־16 עד 20 200
 (ד) למעלה מ־20 275

 צרכי צילום
 (א) ברח׳ קק״ל או במרכז האזרחי 150
 (ב) בכל מקום אחר 80

 פרחים בעסק ששטחו במ״ר —
 (א) עד 8 12
 (ב) למעלה מ־8 עד 12 24
 (ג) למעלה מ־12 עד 16 36
 (ד) למעלה מ־16 80
 כלי נגינה 80

 73.4 עסקי לואי:
 שענים בעסק ששטחו במ2 —

 ברח׳ קק״ל בכל מקוט
 ובמרכז האזרחי אחר

 (א) עד 8 100 60
 (p למעלה מ־8 עד 16 150 120
 (ג) למעלה מ־16 300 200

 אמרגנים (אימפרסריו) 350

 74 שעשועים:
 1. תעשיית צעצועים —

 (א) המעסיקה שכירים —
 עד 3 120
 . (ב) 4—5 250
 (ג) 6 ומעלה 425
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 תיאור המלאכה או העסק המט בלירות תיאור המלאכה או העסק :הטס גלידות

 מחסני ערובה בעלי שטח אחסנה במ2 \י
 (א) עד 50 500
 >ב) למעלה מ־50 עד 75 600
 (ג) למעלה מ־75 עד 100 750

 (7) למעלה 0¡־100 עד 150 1260
 (ה) למעלה מ־150 2000

 משרדים ומחסנים המרכזים תוצרת של
 מפעלי חוץ• שמספר עובדיהם המקומיים הוא— - י:

 (א) עד 2 400
 (ב) 3—4 50ד

ד 1200  (ג) 5-
 (ד) 8 ומעלה ־ 2000

 רוכלים למיניהם 6

25 
 כל עסק ץלא פורט —

 (א) שעוסק בו בעליו בלבד
 (ב) שןוסקים בו בעליו ובני ביתו בלבד 50

 הנןעסיק שכירים
^ 

0) 
100 
150 
250 
300 
400 
600 
800 

1000 
1500 

 90. כל עסק המעסיק למעלה מ־10 עובדים
 למרות המפורט בפרט אחד 2000״

 עד
 (י) 3
 (י׳) 4
5 0) 
 (י) 6
 (ח) 7
 (ט) 8
 (י) 9

 (יא) 10

9.4 

.91 

80 

120 
200 
350 

200 

350 
600 

200 

500 
650 
900 

1200 
2000 

1000 

120 
250 
425' 
750 

 משרדים להדרכה, .ייעוץ וכוי —
 (א) שאינו מעסיק שכירים 80 150

 (ב) המעסיק שכירים —
200 10O 1 
 (ג) 2—4 150 250
500 300 7—5 0) 

 (ה) 8—10 500 1000

 סוכנות פרסום —
 (א) שאינו מעסיק שכירים

 (ב) המעסיק שכירים —
1 
 (ג) 2

- (ד) 3 ומעלה
 משרד מודיעין ואינפורמציה:
 (א) שאינו מעסיק שכירים

 (ב) המעסיק שכירים —
 עד 2

 (ג) 3 ומעלה

 83.4 שירותי תיווך שונים:
 (א) שאינם מעסיקים שכירים

 (ב) המעסיקים שכירים —
 עד 2

 (ג) 3
 (ד) 4
 (ה) 5

 (0 6 ומעלה ..

 9 שונות:
 9.4 חברה ואגודה שעסקיהם לא פורשו

 אחסנה ושמירה בעלי שטח אחסנה במ2
 (א) עד 30

 (ב) 31—50
 (ג) 51—75

 (0 76 ומעלה

 4. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ד׳ בניסן תשי׳ד(1 באפריל 1960). תחילה

 5. הוראות םעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום ארבעת השיעורים הרא־ הוראות טעבר
 שונים של המס לשנת 1960/61 והם ישולמו תוך 30 יום מפרסום חוק עזר זה ברשומות,
 אולפ כל סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1960/61 ייחשב. כאילו שולם על

 חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־שבע (מם עסקים עירוני) (תיקון), תשכ״א־•- השם
 1960״.

ו ה י ב ו ד ט ו  ד
 ראש עירית באר־שבע

 נתאשד.
 י״ב באלול תש״ד (4 בספטמבר 1960)

 (חט 86218)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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ת, 1934 ו רי ת העי ד ו ק  פ

 חוק עזר לרמת־גן בדבר םלילת רחובות

, מתקינה מועצת עירית  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 ו
 רמודגן חוק עזר זה:

 הגדרות 1. בחוק עזר. זה —
 ״ביב״ — לרבות תעלת שופכין, חפירה לבניית ביבים, צינורות ואביזרים המשמשים לבניית

 ביבים!
 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה
 הנכם נותן הכנסה, או אדם המשלם מסי עיריה או מסי ממשלה ביחס לנכס, בין בזכותו
 הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל

 שוכר או שוכר משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנים!
 ,הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב, לרבות הוצאות משרד וכל סכום המגיע
 מאת העיריה, אם כריבית ואם באופן אחר, בקשר עם הסלילה או מימונה ולרבות

 הוצאות הגביה, או בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה!
 ״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי חיים בהתאם

 לחוק עזרזה:
 ״כיסוי״ — רובד אבנים, ביטון או חומר אחר, בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחד, ובין
 שאיננו מצופה וכל חומר שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש, כפי שיקבע

 המהנדס!
 ״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו להולכי רגל, בהתאם לחוק עזר זה,

 לרבות אבני שפה וקירות תומכים!
 ״מהנדס״ — מהנדס העיריה לרבות מי שהמהנדם העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר

 זה, כולן או מקצתן!
 ״המועצה״ — מועצת העיריה ו

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

 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקירת עצים,
 נטיעתם מחדש, הריסת מבנים ישנים ופינוים, התקנה מחדש של ביבים, תעלות
 צינורות מים, בורות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקם וסתימתם ז
 (3) התאמת רחוב מבחינת שיפועיו ומפלםיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון

 ; כניסות, מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל:
 , : (4) בנייתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות, צדי

 דדך, גדרות מגן, קידות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב 5
 (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים

 וצמחים, סידורם וגידודם:
 (6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה!

 (7) כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה:
 ״נכס״ — כל בנין וכל קרקע, למעט רחוב:

 1 ע״ר 1934, תיש׳ 1 מפי 414, עט׳ 1.
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 תחולה ״•

 החלטה על :
 סלילת רחוב

 הודעה על
 החלטה לסלול
 רחוב ״ •
 שינוי רחבו
 של הכביש

 סלילת כביש

 שיעורי רטי
 השתתפותי

 בסלילת כבישים
 וגבייתם

 ״נכס גובל״ — לגבי רחוב או קטע מרחוב — לרבות נכס׳ שבינן ובין אותו רחוב או קטע
 ;־ נמצאים תעלה, ביב, חפירה, רצועת ירק, נטיעות או כיוצא באלה, בין אבו יש גישת

 לנכס מאותו רחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמור;
 ״העיריה״ — עירית רמת־גן ?

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

 ״תשתית״ — רובד אבנים,, גיטון, קורקר או חומר אחר, שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי
 , או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.

 2. חוק עזר זה חל על שטח תכנון העיד הכולל את תחום העיריה.

 3. . המועצה רשאית להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם לחוק עזר זה.

 4. החליטה המועצה לסלול כביש או מדרכה, יודיע ראש העיריה על החלטתה לבעלי
 הנכסים החייבים בדמי השתתפות לפי סעיפים 7 או 10.

 5. (א) העיריה רשאית לשנות רחבס של כביש או מדרכה קיימים בין להרחבה ובין
 לצמצום.

, הוצאות השינוי דינן כדין הוצאות סלילה. י ( ב ) , 

 (ג) הרחיבה העיריה כביש ועל־ידי כד צומצמה המדרכה, ישאו בעלי הנכסים החיי
 בים בדמי השתתפות לפי סעיף 7 רק בהוצאות סלילת הרחבת הכביש.

 6. העיריה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס. הסלילה תבוצע בבת־
 אחת או בשלבים המפורטים להלן, הכל לפי החלטת המועצה, בין בכל אורך הרחוב ובין

 קטעים קטעים:

 (1) יישור הקרקע על ידי,חפירה או מילוי, בין במלוא רחבו של הכביש ובין
 שלא במלוא רחבו!

 (2) ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
 של התשתית בלבד, בין במלוא רחבו של הכביש ובין שלא במלוא רחבו!

 (3) הנחת הכיסוי בין במלוא רחבו של הכביש ובין שלא במלוא רחבו!

 (4) סלילת התשתית והכיסוי בין במלוא רחבו של הכביש ובין שלא במלוא
:  רחבו

 (5) השלמת סלילת הכביש, בבת אחת או בשלדים כאמור!
 ;(6) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם

 וגידורם.

 7. (א) בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים אותו קטע
 הרחוב שבו נסלל הכביש בשיעור של 75%.

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

ד ח א ל  (ג) דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמור, ישולמו לעיריה על ידי כ
 מבעלי הנכסים מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס! ואולם
ם ע ד י ל הכביש שלבים שלבים, רשאית העיריה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים מ ׳ סל  אםנ
 השלמת כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים שהושלמו לפניו, לפי

 .חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס.
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 8 (א) נמםדה הודעה לפי סעיף 4, רשאי ראש העיריה לדרוש בהודעה בכתב מאת כל
 אחד מבעלי הנכסים החייבים או העשויים להיות חייבים בדמי השתתפות לפי סעיף 7 לשלם
 לעידיה תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה, על חשבון חלקו בדמי ההשתתפות את הסכום

 הנקוב בהודעה ובעל הנכס חייב למלא אחרי הדרישה.
 (ב) בהודעה כאמור בסעיף קטן(א) לא ינקוב ראש העיריה אלא באותו סכום שהוא
 חלקו של מקבל ההודעה, לפי החלוקה האמורה, בדמי השתתפות של בעלי הנכסים בהוצאות
 סלילת כביש או שלב ממנו שבדעת העירית לסלול במשך שנה אחת מיום ההודעה, כפי

 שהוצאות אלה נאמדו מראש על ידי מהנדס.

 9. העיריה רשאית לסלול מדרכה שעל סלילתה הוחלט לפי סעיף 3 באופן שייקבע על
 ידי המהנדס. הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן, כולם או מקצתם, הכל

 לפי החלטת המועצה בין לכל אורך הרחוב ובין קטעים קטעים:
 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין במלוא רחבה של המדרכה

 ובין שלא במלוא רחבה!
 (2) הנחת אבני שפה!

 (3) ריצוף או כיסוי המדרכה, בין במלוא רחבה ובין שלא במלוא רחבה!
 (4) השלמת סלילת המדרכה בבת אחת או בשלבים כאמור ז

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

 10. (א) בכל הוצאות סלילת מדרכה לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים אותה
 מדרכה בהתאם ליחס אורד חזיתותיהם למדרכה.

 (ב) החליטה המועצה לסלול מדרכה יחולו הוראות הסעיפים 7 (ג) ד8 בשינדים
 המחוייבים לפי הענין.

 11. גבתה העידיה פקדונות לפי חוק עזר זה ולא ביצעה את הסלילות במשך שנה מיום
 ההודעה, תחזיר העיריה למשלם את הסכום ששולם לה כאמור על ידיו.

ח מהעידיה — כביש או מדרכה אלא לפי כתב היתר מאת  12. (א) לא יסלול אדם — ח
 המועצה ובהתאם לתנאים, הפרטים והדרכים שיפורטו בכתב ההיתר. הפרטים, התנאים ודד

 דרכים כאמור, ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.
 (ב) סלל אדם כביש או מדרכה ללא כתב היתר כאמור או שלא לפי התנאים, הפד־.
 טים והדרכים המפורשים בכתב ההיתר, רשאית העיריה להרסם או לשנותם או לבצע את

 העבודה כהלכה ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשם כד.
, רשאית העיריה להשתתף בהוצאות הסלילה  (ג) ניתן כתב היתר לפי םעיף קטן(א)

 עד 25%.

 13. תעודת המהנדס בדבר סכום הוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה
 מהעבודות המפורטות בסעיף 6 או 9 או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עזר זה — תהא

 ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.

 14. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היתה מכוו
 נת׳ או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוד אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה
 או הוצגה במקום בולט על הנכס שבו דנה ההודעה׳ או נתפרסמה באחד העתונים היומיים

 הנפוצים בתחום העיריה.

 *קרונות ע״ח
 דמי השתתפות

 בסלילת כבישים

 טדרבוח

 שיעורי דטי
 השתתפות

 בסלילת טדרכות
 וגבייתם

 החזרת תשלומים
 במקרה של אי־

 ביצוע
 סלילת כביש
 ע״י הבעלים

 תעודה על סכום
 ההוצאות

 מסירת הודעות
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פ י ^  15. העובד על הוראה מהוראות הוק עזר זה, דינו — קנה 500 לידות, ובמקרה של עבירה ע
 נמשכת דינו-־• קנס נוסף:עשרים לידות. לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי:הרשעתו בדיך

 או אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש העיריה.

 16. (א) הוראות חוק עזר זה בדבר חובת השתתפות יחולו על סלילת כביש או מדרכה חלות
 שהתחילה בהם העיריה לאחר ד׳ בניסן תש״ד (1 באפריל 1960).

 (ב) התחילה העיריה בסלילת כביש או מדרכה לפני ד׳ בניסן תש״ך (1 באפריל
 1960) ולא השלימה את הסלילה עד אותו יום, רשאית היא להמשיך בסלילה ולסיימה

.  ולגבות את דמי ההשתתפות לפי חוק העזר לדמת־גן (סלילת רחובות), תש״ט—1948 2

 17. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־גן(סלילת רחובות), תשכ״א—1960״.

י צ י י נ ר ם ק ה ר ב  נתאשר. א
 ג׳ באב תש״ך (26 ביולי 1960) ראש עירית רמת־גן

 (חט 897004)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפגים

 השפ

 2 ע״ר תש״ט, תופ׳ ב׳ טס׳ 32, עט׳ 26 ; ק״ת 791, תשי״ח, עט׳ 1164.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
הם . ח עלי קו הפי גות לרוכלים ו ו ר רשי ב ד  חוק עזר לכפר־יאסיס ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 .-י, מתקינה המועצה .
 המקומית כפר־יאסיף חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה — חגורות
ז  ״רוכל״ —כמשמעותו בפקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן) 2

 ״ועדת הסעד״ — ועדת הסעד שנבחרה על ידי המועצה ו
 ״עגלה״ — כל אמצעי הובלה הנסחב או הגדחף בכוח מיכני׳ בכוח אדם או בכוח בעלי חיים!

 ״מפקח״ — מי שראש המועצה הרשהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה ז
 ״המועצה״ — המועצה המקומית כפר־יאסיף!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב לענין חוק עזר זה(
 ״רשיון עוגתי״ — רשיון ארעי שתקפו לעונה מםויימת!

 ״רשיון רגיל״ — רשיון שאיגגו עוגתי>
 ״רשיון״ — רשיון עוגתי או רשיון רגיל שגיתן לפי חוק עזר זה.

 2. (א) לא יעסוק אדם כרוכל אלא על פי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי רשיון ?ויכל
 הרשיון.

 (ב) בעל רשיון חייב למלא אחדי תגאייהרשיון.

י רשיון ?שימוש ן ,1פ ו י ש ר ! ל ד ף ע ם ן ן ^ נ ת י מ נ א א ל ׳ א ו ק ם ך ע ר ו צ 1 ה , 1 , ג ע כ,1 ך ו ש ר מ ת ש א י ) ל א ) .3 
 , , כעגלה

 סעיף 2, רשיון לשימוש בעגלה מאת ראש המועצה.

 1 ע״ר 1941, חוס׳ 1 מם׳ 1154, עט׳ 119.

 2 חוסי א״י, כרד בי, פרה קט״ג, עט׳ 1427.
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 (ב) הוראת סעיף קטן (א) אינה חלה על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה נדרש
.  רשיון על פי סעיף 3 לפקודת התעבורה 3

 4. (א) הרוצה ברשיון יגיש לראש המועצה בקשה בטופס שיקבע וימציא כל מסמך
 וידיעה בקשר לרשיון לפי דרישת ראש המועצה.

 (ב) רוכל הרוצה לחדש את רשיונו, יגיש בקשה לכך חדשיים לפני פקיעתו.

 5. (א) מתן רשיון או סירוב לתתו, קביעת תנאי נתינתו, התלייתו וביטולו מסורים
 לשיקול דעתו של ראש המועצה.

 (ב) לא יינתן רשיון אלא על סי המלצת ועדת הסעד, וכשאין ועדה כזו — על פי
 המלצת לשכת הסעד המקומית.

 (ג) לא יינתן רשיון לרוכל המוכר מצרכי מזון או צעצועים לילדים אלא לאחר
 שהמציא תעודה רפואית, המעידה שמצב בריאותו אינו מסכן את בריאות הלקוחות.

 6. רשיון רגיל יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו ורשיון עונתי יפקע
 בתאריך שצויין בו.

 7. רוכל ישא את רשיונו עמו בשעה שהוא עוסק בעסקו, ויראהו למפקח או לשוטר
 בכל עת שיידרש לכד.

 8. רוכל המשתמש בעגלה יקבע על צדה האחורי של עגלתו, במקום נראה לעין, מספר
 שנקבע לו על ידי ראש המועצה.

 9. בעד מתן רשיון או חידושו תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת, ואם
 ניתן רשיון רגיל לאחר ה־30 ביוני תשולם לאותה שנה מחצית האגרה בלבד.

 10. אם אין הוראה אחרת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה, רשאי ראש
 המועצה לדרוש שכל עגלה תתאים לתבנית שאושרה על ידי המועצה והוצגה במשרדיה.

 ו ק ס ע  11. לא יעסוק רוכל ב
 (!) ברחוב או במקום ציבורי באופן שהתעסקותו מהווה מכשול לרבים >

 (2) בכניסה לבנין או במעבר בין בנינים.

 12. לא יעמיד רוכל ולא יניח, לא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח ברחוב או במקום
 ציבורי עגלה, דוכן, תבנית, מגש או סחורה שלא בשעת עיסוקו או כשאיננו נמצא במקום.

 13. (א) שוטר או מפקח רשאי לצוות לסלק את עגלתו או את דוכנו ממקום שהם
 מצויים בו אם יש בכך משום עבירה על הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא סילק רוכל את עגלתו או את דוכנו לאחר שנצטווה על כך בהתאם לסעיף
 קטן (א), רשאי שוטר או מפקח לסלק אותה עגלה או אותו דוכן, בין בעצמו ובין על ידי
 אחרים, למקום החניה לעגלות הקרוב ביותר או לכל מקום קרוב אחד שבו התנועה לא

 תופרע.

 14. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עשרים לירות.

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־יאסיף (רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם),
 תשכ״א—1960״.

 בקשה לר׳טיוו
 וחיוושו

 מתו ושיח
 ותנאיו

 «?יעת ושיו!

 הצגת רשיון

 מספר ענלה

 אנרת רשיו!

 תבנית! ש5
 עגלות

 איסור עיסוקי

 איסור העמדה

 0ילוק עגלות

 ענשים

 השט

 חוקי א״י, כרד ב/ פרק קכ״ח, עמי 1271.
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 מופ&וג .. שיעור האגרה
ת ו ר ' ?  (מעיף 9) 1 ב

 אגרת רשיון לפי סעיף 2 —2
 אגדת רשיון,,לפי סעיף 3 (א) — 5

י נ י י נ  נתאשד. י
 י״א בתמוז תש״ד (6 ביולי 1960) .ראש המועצה המקומית כפר־יאםיף

 (חט 83479)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת מים ק פ ס ר א ב ד  חוק עזר למעלה־הגליל ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *, מתקינה המועצה
 האזורית מעלדדהגליל חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה — חנדרית

 ״מפעל מים״ — באר, בריכה, מנהרה, תעלה וסכר, מבנה ומיתקן, המשמשים לשאיבת מים,
 אגירתם והעברתם, והמהווים יחידה משקית אחת, למעט רשת פרטית ז

 ״דשת פרטית״ — אביזר או מכשיר אחר, למעט מד־מים, המצויים בנכם והמשמשים
 לאספקת מים לאתו נכס 5

 ״.אביזרים״ — ברזים, צינורות, שסתומים, מסננים ותאי בקורת!
 ־ ״מד־מים״ — מכשיר שחובר לרשת פרטית לשם מדידתה וקביעתה של כמות המים המ־

 סופקים לנכס! ,
 ״נכס״ — בנין או חלק ממנו, או קרקע תפוסה או פנויה >

 ״מנהל״ — מנהל מפעל מים של המועצה, לרבות פקיד אחד, שנתמנה לענין חוק עזר זה
 על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם, ואם ניתן רשיון להקים

 מפעל מים או להשתמש בו בהתאם לסעיף 2 — בעל רשיון לגבי מפעלו >
 ״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית!

 ״המועצה״ — המועצה האזורית מעלה־הגליל«
 ״רשיון שרברב״ — רשיון שניתן לאדם על ידי ראש המועצה לבצע עבודות שרברבות

 . ברשת פרטית.

 2. (א) לא יקים אדם בתחום המועצה מפעל מים ולא ישתמש במפעל מים קיים, אלא רעיון להק«ת
פ י ל ט ע פ

־

 לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון. ט
 ולהפעלתו

 (ב) תקפו של הרשיון הוא לשנה מיום נתינתו.
 (ג) המחזיק במפעל מים ביום פרסום חוק עזר זה ברשומות ורוצה להשתמש בי,

 חייב להגיש למועצה, תוך ארבעה עשר יום מיום הפרסום האמור, בקשה לרשיון.
 (ד) בעד מתן רשיון לפי סעיף .זה ישלם המחזיק במפעל מיס לקופת המועצה

 אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

 1 ע״ר 1941, תוט׳ 1 מפי 1154, עם׳ 119.
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ד) לא תחול על — )  (ה) הוראת סעיף קטן
 (1) המחזיק באד המספקת מים למשק חקלאי שלו בלבד!

 (2) תאגיד המחזיק במפעל מים המספק מים לחבריו בלבד ודק לצרכי משקי־ .
 הם החקלאיים.

 3. (א) חיבור רשת פרטית למפעל מים לא ייעשה אלא על ידי המנהל.
 (ב) בעל נכס הרוצה בחיבור רשתו הפרטית למפעל מים יגיש למנהל בקשה בכתב

 בצירוף מפה של אותה רשת.
 (ג) בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכס לקופת המועצה —

 (1) אגרת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת, וכן
 (2) הוצאות חיבור לפי חשבון שהגיש המנהל.

 4. (א) לא יתקין אדם דשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יסירנה ולא
 יטפל בה בדרך אחרת, פרט לצודד התיקונים הדחופים הדרושים להזרמת מים סדירה, אלא

 לפי היתר בכתב מאת המנהל.
 (ב) לא ישתמש בעל נכס להתקנת רשת פרטית, לתיקונה או לשינויה או להח־

 לפתה, אלא באביזרים שמידותיהם וסוגיהם נקבעו על ידי המנהל.
 (ג) המנהל רשאי להורות על החלפת האביזרים. הודה המנהל כאמור׳ לא יחולו
 הוצאות ההחלפה על הצרכן אלא אם כן האביזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין או מנע

 את פעולתו התקינה של מד־המים.

 5. בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבד דשת פרטית מחוברת למפעל מים — הגובל .
 קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים, ישלם למועצה אגרת הנחת צינורות בשיעור

 שנקבע בתוספת.

 6. (א) לא יתקין אדם מד־מים, לא יתקנו ולא יבצע בו שינוי אלא אם הוא מנהל.

 (ב) המנהל רשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מאת המועצה או באמצעותה מד־
 מים עם אביזרים לשם התקנתם על ידי המנהל. הצרכן חייב למלא אחרי הדרישה האמורה
 תוך עשרים יום. לא מילא הצרכן אחר הדרישה תוד התקופה האמורה, רשאית המועצה
 לרכוש מד־מים לשם התקנתו על ידי המנהל ולגבות מהצרכן את תמורתם של מד־המים

 והאביזרים בהתאם לחשבון.
 (ג) בעד התקנת מד־מים ישלם צרכן אגדה בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ד) לא דרש המנהל מצרכן לרכוש מד־מים כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי המנהל
 להתקין את מד־המים ולחייב את הצרכן בדמי שכירות חדשיים בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ה) בעד בדיקת מד־מים ישלם צרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת. בעד תיקון
 מד־מים ישלם צרכן אגרה חדשית בשיעור שנקבע בתוספת אם מד־המים תוקן על ידי.

 עובד המועצה או — את הוצאות התיקון אם מד־המים לא תוקן על ידי עובד המועצה.

 (ו) היה לצרכן יסוד לחשוש שמד־המים שבחזקתו אינו פועל כהלכה, רשאי הוא
 לדרוש מהמנהל שיבדוק את מד־המים ללא תשלום נוסף. נתגלה שמד־המים פעל כהלכה,

. (ה)  ישלם הצרכן בעד הבדיקה אגדה כאמור בסעיף קטן

 7. (א) בעד אספקת מים לנכס, ישלם המחזיק בו לקופת המועצה אגרת מים בשיעור
 שנקבע בתוספת.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) תשולם אגרת מים בעד המים שהשתמשו בהם
 להשקאת גנים, לניקוי חצרות, או לכל שטח מסביב לבנין, על ידי בעל הנכם.

 חיבור ?מפע5
 טים

 יעת פרטיו!

 אגרת הנחת
 צינור טיט

 רכישת מד־טים
 והתקנתו

 אנרתטים
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: (ג) לא פעל מד־מינ! כהלכה במשך תקופו! מסויימת, רשאי המנהל לחייב את  י
 הצרכן בתשלוםבעד כמות מינו שיקבע •אותה לגבי אותה תקופה לפי התצרוכת הממוצעת
 במשך ארבעת החדשים שקדמו לאותה תקופה ובמשך חדשיים שלאחריה או לפי אותה

 ;'• התקופה בשנה הקודמת.

 8. (א) המנהל רשאי, באישור המועצה ושר הפנים, להתקשר עם צרכן בחוזה לאםפקת-
 מים ולקבוע בו תנאים.

 (ב) היתה סתירה בין תנאי החוזה האמור ובין הוראות חוק עזר זה, יחולו תנאי
 ,החוזה.

ה פקדונות פ ו ק  •:' 9. המנהל רשאי, באישור המועצה, לחייב צרכן בעל רשת פרטית להפקיד ב
 המועצה פקדון להבטחת תשלום אגרת המים בסכום שלא יעלה על התשלום בעד צריכת

 המים המשוערת של הצרכן במשך שני חדשים.

) אגרת מים תשולם מראש בראשון לכל חודש! אולם אם היתה אספקת המים מועדהתשלופ(• א 0 . I 
 לפי מד־מימ, תשולם אגרה תוד שבעה ימים לאחד קבלת דרישה לכך מאת המועצה.

 (ב) בעד אספקת מים לצורך בניה ישולם, עם מתן הרשיון לאותה בניה על
 : חשבון האגרה סכום שייקבע בהסכם עם המנהל! אולם כל עוד לא התחילו בבניה רשאי
 . גזבר המועצה להחזיר חלק מהסכום האמור שלא יעלה על.80% מהסכום ששולם כאמור,

 אם גתבקש לכך תוך שנתיים מיום מתן הרשיון.

 • ."׳ (ג) התשלומים או האגרות שלא נקבע להם בסעיף זה מועד לתשלום יש לםלקט
 תוף ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה לכך על ידי המועצה.

ד פטור ם ו ח מ 9 לא יחולו על אדם שהמועצה אישרה אותו כ . (א) הוראות הסעיפים 7 ר I I 
' • • ׳ '  אמצעים. .

 (ב) המועצה רשאית לפטור מוסד צדקה, בריאות, סעד, חינוך, דת, תרבות, אמנות
 או ספורט מתשלום לפי סעיף 7, כולו או מקצתו.

 (ג) הוראת סעיף 9 לא תחול על מוסד שהמועצה אישרה אותו כמוסד צדקה,
 בריאות, סעד, חינוך, דת, תרבות, אמנות או ספורט.

 12. (א) המנהל יתרה בצרכן — ניתוס החיבור
 (1) שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה!

 (2) שהשתמש במים שברשותו שלא לצרכי בית או שלא לצורך שקבע המנהל!
 (3) שמיתקני המים שברשותו אינם תקינים ומשום כך המים המסופקים לו

 . מתבזבזים או עלולים להתבזבז גם בלי שימוש!
: (4) שזיהם או הניח לאחר לזהם את המים בכל דרך שהיא ובמיוחד על ידי ־ ' • . • 

 אי תיקון מיתקני המים שברשותו.
 (ב) לא שעה הצרכן להתראה, רשאי המנהל, בתום שבעה. ימים מיום מסירת

א) (1) ר(2) ובתום שלושה ימים מיום מסירת התראה . )  ההתראה לידי הצרכן לפי סעיף קטן
, לנתק את החיבר בין אותו חלק של הרשת הפרטית, אשר  לפי! סעיף קטן (א) (3) ר(4)

 בהחזקתו של אותו• צרכן ובין יתד חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.
 (ג) . חיבור שנותק לפי סעיף קטן (ב) לא יחודש אלא לאחר תשלום הסכומים
 המגיעים מהצרכן כאמור, או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון, כדי למנוע פגיעה במים
 כאמור, הכל לפי הענין׳ ולאחר תשלום נוסף של אגרת חידוש החיבור בשיעור שנקבע

 בתוספת.

 אספקת טיב יפי
 חוזה

 קובץ התקנוח 1061, ו׳ בחשו! תשכ״א, 27.10.1960 177



 13. (א) חיבור של דשת פרטית שנותק לפי סעיף 12 (ב) לא יחודש אלא לפי היתד
 בכתב מאת המנהל.

, (א)  (ב) חיבור של דשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן
 רואים.אותו במחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.

 14. (א) בשעת חירום או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת
 הפרטית, רשאי המנהל, במידת הצורך ובדחיפות הדרושה, לנתק, לעכב או להפסיק את

 אספקת המים, כולה או מקצתה.
 (ב) השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן (א) אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות

 והתשלומים האחרים שהוא חייב בהם לפי חוק עזו׳ זה.
 (ג) חלפה הסיבה לניתוק, עיכוב או הפסקת אספקת המים כאמור בסעיף קטן (א),

 חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק.

 15. (א) המנהל רשאי להיכנס לכל נכס, בשעות שבין 8.00 ל־17.00 ובשעת חירום —
 בכל זמן סביר — על מנת —

 (1) להתקין מד־מים, לתקנו׳ לבדקו, להוציאו או להחליפו וכן לבדוק, לתקן
 לשנות, לסלק, למדוד או להניח מחדש צינור, ברז או שסתום וכיוצא באלה«

 (2) לבדוק אם היה בזבוז, שימוש לרעה או זיהום של מים, או לברר את
 כמות המים שסופקה לצרכן.

 (ב) לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).

 16. (א) לא ישתמש אדם במים ולא יניח לאחר להשתמש במים שברשותו אלא לצרכי
 בית או לצורך שקבע המנהל.

 (ב) לא יבזבז אדם מים ולא ישתמש בהם לרעה ולא יניח לאחר לעשות כאמור.

 (ג) לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו, לא יכניס לתוכו ולא ירשה להכניס
 לתוכו בעל חיים או חפץ, ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפרעה

 לאספקת מים.
 (ד) לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יניח לאחר להשתמש במים
 שברשותו לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום

 המועצה.

 (ה) לא יטפל אדם, למעט מנהל, במד־מים ובמיתקנים המובילים את המים למד־
 המים.

 17. לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר — פרט לאדם שנותקה,
 עוכבה או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף 12 (ב) — אם לא סילק במועד הקבוע את
 הסכומים שהוא חייב לפי חוק עזר זה, או לפי סעיף 14— אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 18. לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין, בור זבל, או מקום מזוהם אחר סמוך למפעל
 המיס.

 19. (א) ראש המועצה או אדם שהוסמך על ידיו(להלן — ראש המועצה) רשאי' לחייב,
 בדרישה בכתב, כל צרכן או בעל של רשת פרטית או של חלק ממנה, תוך זמן שנקבע

 בדרישה, לתקן או לסלק כל מפגע העלול לפגוע באספקת מים סדירה.
 (ב) צרכן או בעל של רשת פרטית או של חלק ממנה, שנמסרה לו דרישה כאמור,

 חייב למלא אחריה.

 חידוש חיבור
 שנותק

 הפסקת
 אספקת המים

 רשות כניםה

 השימוש בטיס

 טכירת מיס

 שטירה טפני
 זיהום

 דרישת תיקונים
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 (ג) לא מילא הצרכן או הבעל של הרשת הפרטית או של חלק ממנה אחרי דרישת
 ראש המועצה כאמור בסעיף קטן(א), רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות
 את הוצאות הביצוע מן הצרכן או הבעל של הרשת הפרטית או של חלק ממנה, הכל לפי

 הענין.

יגיב  20. (א) לא יתקין אדם אביזרים של רשת פרטית ולא: יבצע בהם שינוי אלא אם ניתן ד׳גייח ׳3
 לו רשיון שרברב.

 (ב) בעל רשיון שרברב חייב להראותו למנהל, לבעל הנכם שבו הוא מבצע
 עבודות שרברבות או למחזיק בנכם כזה, בכל עת שיידרש לכך.

 (ג) ראש המועצה רשאי לדרוש ממבקש רשיון שרברב להתייצב לבחינה או להמציא
 מסמר המוכיח את הכשרתו כשדבדב.

 (ד) תקפו של רשיון שרברב הוא עד ל־31 במרס של השנה, שלאחר נתינתו.

 (ה) בעד מתן רשיון שרברב תשולם לקופת המועצה אגדה בשיעור שנקבע לו
 בתוספת.

 (ו) שרברב הרוצה בחידוש רשיונו חייב להגיש בקשה לכך חדשייס לפני תום
 תקפו של הרשיון.

 ״21. מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאלין מסירת הודעה
 היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה.

 לידי אחד מבני משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק,שם, או נשלחה /
 בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים

 או הידועים לאחרונה או הוצגה במקום בולט על הנכם הנדון בהודעה.

, 6 (א), 3! (א), ענשים ( ב  22. העובר על הוראה מהוראות הסעיפים 2 (א), 3 (א) 4 (א) ר(
 15 (ב),16, 17, 18, 19, ו־20(א), דינו — קנם 500 לידות, ואם עבד על הודאות סעיי*
 19 (ב), והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 19 (ג) והיתד, העבירה נמשכת,
 דינו — קנס נוסף 20 לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

"  23. תחולתו של חוק עזר זה היא עד י״ד בניסן תשכ״א (31 במרס 1961). ""י5

 24. לחוק עזר זה ייקרא ״,חוק עזר למעלה־הגליל (אספקת מים), תשכ״א—1960״. השם

[ שיעור האגרה  ונופפו
 בלירות

) — לשנה —500 ד)  1. אגדת רשיון להחזקת מפעל מים (סעיף 2 (
) — עד ״2 —40 ( ג  2. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 3 (
 למעלה מ־״2 —.50

 3. אגרת הנחת צינורות (סעיף 5) —
 לכל מ״ר משטח הנכם 0.25
 ולכל מ״ק מנפח הבנין 0.40

 לתעשיה —
 לכל מ״ר משטח הנכס 0.15
 ולכל מ״ק מנפח הבנין 0.25

 קובץ התקנות 1061, ו׳ בחשו! תשכ״א, 27.10.1960 179



 שיעור האגרה
 בלירות

5.— — ( ( ג  4. אגרת התקנת מד־מים (מעיף 6 (

) לחודש — ד)  5. דמי שכירות מד־מימ (סעיף 6 (

 עד״1 , 0.75
 למעלה מן ״1 —.1

3.— (  6. אגרת בדיקת מד־מים (סעיף 6 (ה)

) — לחודש 0.25 ה)  7. אגרת תיקון מד־מים (סעיף 6 (

 8. אגרת מים (סעיף 7) — לחודש —
 (א) במקום שהותקן מד־מים —

 (1) לשימוש ביתי — כשסופקו מים — עד 5 מ״ק לחודש 1.25
 למעלה מ־5 עד 25 מ״ק לחודש — לכל מ״ק 0.30
 למעלה מ־25 כדק לחודש — לכל מ׳יק 0.35

 (2) לגינות מעובדות שגדלם 100 מ״ר ומעלה —
 בתקופה שבין 1 באפריל עד 31 באוקטובר —

 כשםופקו מים — עד 5 מ״ק לחודש 1.25
 למעלה מ־5 עד 40 מ״ק לחודש — לכל מ״ק 0.20
 למעלה מ־40 מ״ק לחודש — לכל מ״ק 0.30

 בין ה־1 בנובמבר עד ה־31 במרס, כשםופקו מים —
 עד 5 מ״ק לחודש 1.25
 למעלה מ־5 עד 40 מ״ק לחודש — לכל מ״ק 0.25
 למעלה מ־40 מ״ק לחודש — לכל מ״ק 0.30

 (3) לבניה, מבנה המוקם על ידי אגודה שיתופית — למ״ר 0.20
 מבנה אחר — למ״ר 0.25
 (4) לשימוש תעשייתי(כולל בית חרושת לקרח) — לכל מ״ק 0.22

 (ב) במקום שלא הותקן מד־מים — לחודש —

 (1) לכל יחידת דיור 2.25

 (2) לחנות או משדד 2.50

3.— ( ( ג  9. אגרת חידוש חיבור (סעיף 12 (

) — לשנה —.5  10. אגרת רשיון שרברב (סעיף 20 (ה)

ן י י ט ש נ י ל א א פ  ר
 נתאשר. ראש המועצה האזורית מעלה־הגליל

 ב׳ באב תש״ד (26 ביולי 1960)
 (חט 84044)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 קובץ התקנות 1061, ו׳ בחשו! ת׳טכ״א, 27.10.1900



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות (מ.ם עסקים), 1945

ת־אפק בדבר מם עסקים  חוק עזר למפעלו

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 ;הרשויות למקומיות (מם עסקים), 21945, מתקינה המועצה האזורית מפעלות־אפק חוק

 עזר זה:

1 3 ;תיקו! התוספת  1. ; בסוף התוספת לחוק עזר למפעלות־אפק (מס עסקים מקומי), תשי״ז—956
 (להלן — חוק העזר העיקרי), במקום ״70001 ומעלה — 500״ יבוא:

 ״למעלה מ־70,000 עד 300,000 500
 למעלה מ־300,000 עד 600,000 1,000

 למעלה מ־600,000 1,500״

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ד׳ בניסן תש״ד (1 באפריל 1960). תחילה

 .3. . הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1960/61 והוא הוראתטעבר
 ישולם תור שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם בשנת
 .1960/61 על פי חוק העזר העיקרי יראו אותו כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למפעלות־אפק (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״א— השם
 1960״.

ר ד נ ק ב ח צ  נתאשר. י
 י״ב;באלול תשיד (4 בספטמבר 1960) י ראש המועצה האזורית מפעלות־אפק

 (חט 84021)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 י שר הפנים
 1 ע׳׳ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119.

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1436, עמי 115.

 3 ק׳׳ת 664, תש י״!, עט׳ 617 ; ק״ת 1015, תש״ד, עט׳ 1199.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות(מם עסקים), 1945

 חוק עזר לנחל־שורק בדבר מס עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה האזורית נחל־שורק חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2

 1. בחוק עזר זה— הגדרות
 ״המועצה״ — המועצה האזורית נחל־שורק!

 ״דאש המועצה״ — לרבות פקיד המועצה שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו
 לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן ז

 1 עייר 1941, תופ׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 טס׳ 1436, עט׳ 115. .
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 ״עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת!
 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה ו

 ״מס״ — מס עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה!
 ״שנה״ — שנת כספים!

,  ״עובד״ — למעט חניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי״ג—1953 3

 2. (א) כל עוסק ישלם למועצה מס לכל שנה שבה עסק, או לכל חלק ממנה, בשיעור
 שנקבע בתוספת, אולם אם התחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר או חדל לעסוק והודיע על כך

 למועצה לפני 1 באוקטובר, ישלם אותה שנה מחצית המם בלבד.
 (ב) העוסק באותו עסק במקומות שונים, ישלם מם בעד עסקו שבכל מקום ומקום.

 (ג) העוסק בעסקים שונים באותו מקום, ישלם מם בעד עסק אחד בלבד, והוא העסק
 ששיעור המס בעדו הוא הגבוה ביותר.

 (ד) התחיל עוסק, לאחר ששילם את המם, לעסוק באותו מקום בעסק חדש ששיעור
 המם בעדו עולה על שיעור המס בעד העסק הקודם, ישלם את ההפרש תוך שלושים יום מיום

 שהתחיל לעסוק בעסק החדש.

 3. (א) המס ישולם בשני שיעורים שווים: האחד — ב־1 באפריל והשני — ב־1
 באוקטובר של השנה שבעדה מגיע המס.

 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 1 באפריל, אולם לפני 1 באוקטובר, ישלם את
 השיעור הראשון תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק, ואת השיעור השני ב־1 באוק־

 טובד או תוך ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.

 (ג) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר, ישלם את מחצית המס בבת אחת
 תור חודש ימים שבו התחיל לעסוק.

 4. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב —
 (1) מכל אדם, שלדעת ראש המועצה, עוסק, שימסור לו תוד הזמן הנקוב

 באותו כתב כל ידיעה הדרושה, לדעתו, לביצוע הוראות חוק עזר זה!
 (2) ממי שטוען ששילם את המם, שימציא לו תור הזמן האמור כל קבלה

 שבידו על תשלום המס.
 (ב) ראש המועצה דשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כדי

 לברר אם עוסקים בו.

 5. אדם שעשה אחת מאלה —
 (1) לא מילא אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 4 (א) תוך הזמן הנקוב בד,«

 (2) הפריע לראש המועצה או מנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 4 (ב),
 דינו — קנס עשרים לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת, קנם נוסף שתי לירות בעד כל יום
 שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי

 הרשעתו בדין.

 6. הוראות חוק עזר זה לא יחולו על עסק המתנהל על ידי המועצה.

 7. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ד׳ בניסן תש״ך (1 באפריל 1960).

— בטל.  8. חוק עזר לנחל־שורק (מס עסקים מקומי), תשי״אי-41951

 הטלת מס

 תשלוט הטס

 סמכויות ראש
 הטועצח

 עבירות וענשים

 פטור

 תחילה

 ביטול

 3 ס״ח 128, תש י״ נ, עמי 108.

 4 ק״ת 142, תשי״א, עט׳ 507.
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 9. ׳ : הוראות סעיף 3 לא יחולו על תשלום המם לשנת 1960/61 והוא ישולם תוך חודש הוראות מעבי
 ימים מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנחל־שורק (מם עסקים מקומי), תשכ״א—1960״. השט

 המס בלירות

50 
100 
300 
500 
30 

300 

150 
250 

 מוםפמ
 שיעורי המס לשנה

 תיאור המלאכה או העסק

 בהיקף שנתי בלירות —
 עד 5,000

 למעלה מ־5,000 עד 10,000
 למעלה מ־10,000 עד 20,000

 למעלה מ״20,000 •
 קיוסק

 שירות אוטובוסים
 תעשיית בלוקים, המעסיקה —

 עד 5 עובדים
 למעלה מ־5 עובדים

 תיאור המלאכה או העמק המם בלירות

 חברה להספקת חשמל 300
 חברה להספקת מים 250
 מוסך למכוניות או טרקטורים 100
 מסעדה, בית קפדי או מזנון 50

 סוכנות דלק 500
 צרכניה 30

 קבלן — חברה, מוסד שיתופי, קואופרטיב או
 ׳יחיד — לביצוע,עבודות בנין, כבישים, גשרים,
 ביוב, קידוח, סיקול וניקוז, המבצע עבודות

ם ו ד ק ג ח צ  י
 ראש המועצה האזורית נחל־שודק

 נתאשר.
 י״ח באב תש״ך (11 באוגוסט 1960)

 (חט 84110)
א ר י פ ם משה ש י י  ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945

 חוק עזר לנס־ציונה בדבר מם עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 •? וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית נס־ציונה חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1. בחוק עזר זה— הגדרות
 ״המועצה״ — המועצה המקומית ננדציונה!

 ״עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים.בתוספת!
 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה ?

 ״מם״ — מם עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה ן
 ״.ראש המועצה״ — לרבות פקיד המועצה שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו

 : לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן!
 ״שנה׳•׳׳— שנת. הכספים.

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 טפ׳ 1154, עמ׳ 119.

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1 טס׳ 1436, עט׳ 115.
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 2. (א) כל עוסק ישלם למועצה מם לכל שנה שבח עמק, או לכל.חלק ממנה׳ בשיעור
 הקבוע בתוספת, אולם אם התחיל לעסוק אחרי ד.־30 בספטמבר, או אם חדל לעסוק לפני ה־1
 באוקטובר, והודיע על כך למועצה לפני אותו תאריך, ישלם אותה שנה מחצית המס בלבה

 (ב) העוסק באותו עסק במקומות שונים, ישלם מם בעד עסקו שבכל מקום ומקום.
 (ג) העוסק בעסקים שונים באותו מקום, ישלם מם בעד עסק אחד בלבד, והוא העסק

 ששיעור המס בעדו הוא הגבוה ביותר.
 (ד) התחיל עוסק, לאחר ששילם את המם, לעסוק באותו מקום בעסק חדש ששיעור
 המס בעדו עולה על שיעור המם בעד העסק הקודם, ישלם את ההפרש תוך שלושים יום מיום

 שהתחיל לעסוק בעסק החדש.

 3. ״(א) המס ישולם בשני שיעורים שווים: האחד ב־1 באפריל והשני בר1 באוקטובר
 של השנה שבעדה מגיע המם.

 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 1 באפריל, אולם לפני 1 באוקטובר, ישלם את
 השיעור הראשון תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק, ואת השיעור השני ב־1 באולר

 טובר או תוך ארבעה חדשים מהיום ישבו התחיל לעסוק, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.
 (ג) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי ה־30 בספטמבר, ישלם את מחצית המם בבת־אחת

 תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.

 4. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב —
 (1) מכל אדם שהוא, לדעת ראש המועצה, עוסק, שימסור לו תוך המועד

 הנקוב באותו כתב כל ידיעה הדרושה, לדעתו, לביצוע הוראות חוק עזר זה!

 (2) ממי שטוען ששילם את המס, שימציא לו תוך הזמן האמור כל קבלה
 שבידו על תשלום המס.

 (ב) ראש המועצה דשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כדי
 לברד אם עוסקים בו.

 5. אדם שעשה אחת מאלה —

 (1) לא מילא אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 4 (א) תוך הזמן הנקוב בה,

 (2) הפריע לראש המועצה או מנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 4 (ב),
 דינו — קנם עשרים לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת, קנס נוסף שתי לירות, בעד כל יום
 שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי

 הרשעתו בדין. ^

 6. הודאות חוק עזר זה לא יחולו על עסק המתנהל על ידי_המועצה.

 7. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ד׳ בניסן תש״ך (1 באפריל 1960).

 8. הוראות סעיף 3 לא יחולו על תשלום המס לשנת 1960/61 והוא ישולם תוך שלושים
 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

 9. חוק עזר לנם־ציונה (מם עסקים מקומי), תשי״ח-~1958 3 — בטל.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנס־ציונה (מם עסקים מקומי), תשכ״א~-1960״.

 גףח 808, ת׳עי׳׳ח, עט׳ 1570.
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 שיעורי הימם לשנה;
ר המלאכה או העסק הטכ1יבלירות תיאור המלאכה או העסק הטס בלירות  תיאו

י  חנותי— י
 ירקות, שמחזורה השנתי בלירות —

 עדי 8,000
 למעלה מ־8,000 עד 10,000

 למעלה מ־10,000.עד 20,000 '.;'־,
 למעלה מ־20,000

 מכולת, שמספר לקוחותיה — ־ •
 עד 100

 101 עד 200
 201 עד 300
 301 עד 400
 401 עד 500
 501 ומעלה

 עופות, שמחזורה השנתי •,בלירות —.- •
 עד 10,000

 למעלה מ־10,000 עד 25,000
 למעלה מ־25,000 :

 דגים
 מספוא, שמחזורה השנתי בלירות

 ,עד 10,000
 למעלה מ־10,000,עד 25,000 ׳

 למעלה מ־25,000 עד 50,000
 למעלה מ־50,000

 לחמרי בנין, שמחזורה השנתי בלירות •
 עד 10,000

 למעלה מ־10,000 עד 25,000 . י י• ,
 למעלה מ־25,000

. ' . ׳ .  'לזרעים ומכשירים חקלאיים :
 לנעלים

 לחלקי חילוף לאוטומובילים
 למכשירי רדיו וחשמל

 לגלנטריה וסידקית — שמחזורה השנתי•. בלירות*-•:•
 עד 8,000 24

 למעלה מ־8,000 עד 15,000
 למעלה מ־15,000 עד 25,000
 למעלה מ־25,000 עד 50,000

 למעלה מ־50,000
 למנופקטורד. — שמחזורה השנתי בלירות:—-

 עד 10,000
 למעלה מ־10,000 עד 25,000

 למעלה מ־25,000
 לכלים וכלי בית — שמחזורה השנתי בלידות —

 עד 000׳10
 למעלה מ־10,000

 םפרים ועתונים
 רהיטים — שמחזורה השנתי בלירות —

 ן עד 20,000
 I למעלה מ־20,000

 ! מרוקים
 צעצועים ודברי ילדים

 ן.זר
 לטרקטור לשימוש חקלאי תמורת תשלום

 "כוורן — לכל כוורת 0.50

14 
. 27 
40 
55 

20 
38 
46 
64 
80 

100 

27 
53 
60 
27 

36 
70 

120 
230 

40 
80 
90 
66 
66 
40 
64 

36 
55 
90 

115 

40 
60 
95 

40 
64 
40 

36. 
55 
40 
36 
60 
90 

1500 
1300 

.45 
55 

850 
80 

48 
66 

60 
100 
135 

90 
120 
180 

 אוטובוס — שירות עירוני ובינעירוני
 אספק^חשמל

 אטליזי- שמספר לקוחותיו —
 עד 500 27
 501 ומעלה 34

 אטליז ומכירת עופות, שמספר לקוחותיו,—
 עד 500

 501 ומעלה
 בנק

 בית דפוס
 בית מלאכה —

 שאינו מעסיק עובדים שכירים
 המעסיק עובדים שכירים

 בית מלאכה שמשתמשים בו בכוח מיכני המעסיק —
 בעל; יחיד

 • שני בעלים
 שלושה בעלים או יותר

 המעסיק עובדים שכירים שמספרם —.
 עד 2

 3 עד 4
 5 עד 10

 בית מלאכה, קואופרטיב לתעשיית ארגזים ותיקונם—
 שאינו מעסיק עובדים שכירים 150

-י המעסיק עובדים שכירים שמספרם —
270 1  עד 0
 11 עד 20 380
 21 ומעלה • . . 520

 בית חרושת לחמרי בנין, מרצפות, מדרגות, צינו־
 רות —

 • שאינו מעסיק עובדים שכירים
 המעסיק עובדים שכירים שמספרם

 ; עד 40
 : 41 ומעלה

 בית חרושת למוצרי גומי ומגפיים
 בית חרושת למוצרי קרמיקה ואביזרי חשמל

 בית חרושת לקרח ומחסני קירור —
 שאינו מעסיק עובדים שכירים

 המעסיק עובדים שכירים
 ביטוח — סניף או סוכנות

 בית מרקחת שמחזורו השנתי בלירות —
 עד 10,000

 למעלה מ־10,000
 בית חרושת לשטיחים
 בית חרושת למי סודה
 הובלה — במכונית —

 עד ן טונות כולל טנדר חקלאי
 למעלה מ־ן עד 2 טונות
 למעלה מ־2 עד 5 טונות

 למעלה מ־5 טונות — פרט לדיזל
 דיזל
 זגג

80 

200 
800 
400 
400 

100 
250 
115 

65 
Í00 
40 
50 
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 הטס בלירות תיאור המלאכה או העסק הטס בלירות

 סוחר או סוכן פרי 90
 סוכנות נפט 66

 סנדלר או חייט —
 המבצע תיקונים בלבד 14
 המבצע תיקונים והזמנות 27
 עורך־דין ונוטריון 80

 עגלון —
 עם בהמה אחת 20
 עם 2 בהמות 27
 פחח לעבודות כלליות 20
 פחח לאוטומובילים בלבד 60
 צביעת מכוניות 34
 צלם וצרכי צילום 30

 קולנוע — שמספר מקומות הישיבה בו —
 עד 500 230
 501 ומעלה 700

 קבלן לבנין, כבישים, ביוב — יחיד, אגודה, חברה,
 או שותפות שהיקף עבודתם במקום

 לשנה בלירות —

 תיאור המלאכה או העסק
350 

0.50 
17 
17 
12 
45 

28 

40 
60 
35 
55 

36 
24 
14 

560 
250 

 150 עד 10,000 66
 למעלה מ־10.000 עד 25,000 115
 220 למעלה מ־25,000 עז 50,000 200
 340 למעלה מ־50,000 עד 100,000 380

 למעלה מ־100,000 1000
 24 קיוסק —

 36 ללא מכירת מעדנים 14
 50 עפ מכירת מעדנים 24
 100 רופא או מרפא שיניים 80
 רוכל 11
 24 רפת — 2 פרות ומעלה — לכל פרה 2.50

 36 ריכוז חלב וחלוקתו 160
 50 ריכוז ביצים 50
 115 רצען 40
 שען 20
 חנות לארנקים 36

 80 שרברב —
 165 שאיני מעסיק עובדים שכירים 20
 400 המעסיק עובדים, שכירים 30

 90 תעשיית יינות ומשקאות משכרים אחרים 115
 36 תיקון קפיצים לאוטומובילים 180
 80 תיקון אופניים 40
 תיקון אוטומובילים 80
 100 תיקון תקריס בצמיגי אוטומובילים 45
 230 תיקון רדיו 36
 תיקון חשמל באוסומובילים 60

 100 תחנת בנזין 200
 תעשיית בלוקים —

 200 שאינה מעסיקה עובדים שכירים 40
 345 המעסיקה עובדים שכירים 115
 460 כל חנות אחרת 66

ן ו מ י ו מ ה י ל  א
 ראש המועצה המקומית נס־ציונה

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 כריית קורקר
 לול שיש בו מ־50 עופות ומעלה — לכל עוף

 מחלק נפט
 מחלק חלב
 מחלק קרח

 מונית
 מספרה —

 שאינה מעסיקה עובדים שכירים
 המעסיקה עובדים שכירים —

 אחד
 2 או יותר
 מספרה לגברות

 משרד להנהלת חשבונות וייעוץ למס הכנסה
 מכבסה —
 ראשית

 סניף
 מרפדיה

 חברה מקומית לשיווק פרי הדר
 חברה ארצית לשיווק פרי הדר

 מסגריה מיכנית —
 שאיננה מעסיקה'עובדים שכירים

 המעסיקה עובדים שכירים שמספרם —
 עד 2

 3 ומעלה
 מסעדה ובית קפה — שהמחזור השנתי בלירות

 עד 5,000
 למעלה מ־5,000 עד 8,000

 .למעלה מ־8,000 עד 12,000
 למעלה מ־12,000

 מזנון שמחזורו השנתי בלירות —
 עד 5,000

 למעלה מ־5,000 עד 10,000
 למעלה מ־10,000

 מפעל לסיכה
 מאפיה, למעט מאפיות פיתות ועוגות —

 המעסיקה עובדים — שמספרם —
 עד 5

 6 עד 10
 11 ומעלה

 משתלן
 מאפיית פיתות ועוגות

 מהנדס או אדריכל
 נגריה מיכנית לייצור רהיטים —

 שאינה מעסיקה עובדים שכירים
 המעסיקה עובדים שכירים
 נגריה מיכנית לנגרות בנין —

 שאינה מעסיקה עובדים שכירים
 המעסיקה עובדים שכירים שמספרם —

 עד 2
 3 עד 10

 11 ומעלה

 נתאשר.
 כ״ח בםיון תש״ד (23 ביוני 1960)

 (חמ 841.00)
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ים כנ ם מסו י נ ת מב פ י ד ר ה ב ד ר ב  • חוק עזר לשפי

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 ג

 האזורית שפיר חוק עזר זה:
 הגדרות.

 עריהת בדיקה

 1. בחוק עזר זה —
 ״בנין״ — מבנה בנוי מאבן, בטון, טיט, ברזל, עצים או מכל חומר אחר לרבות יסוד, קיר,
 גג, ארובה, מדפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו,
 סוללת עפר, גדר, משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדוד

 כל אדמה אושטח*
 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה
 הבנין נותן הכנםה, בין בזכותו הוא ובין כבא כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום

 של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום >
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ז .

 ״מהנדס״ — אדם ״שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה וכל אדם שהמהנדם העביר
 לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה;

 ״המועצה״ — המועצה האזורית שפיר >
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן.

 2. (א) בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים ואת
 שלום הציבור.

 (ב) חושש בעל בנין או מחזיק בו כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור,
 יודיע על כד מיד לראש המועצה.

 (ג) ראש המועצה יודה למהנדס לערוך, מזמן לזמן, ובמקרה שקיבל הודעה, מיד
. המהנדס שערך ( ב )  אחרי קבלתה, סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן
 את הבדיקה, חייב להגיש דין וחשבון לראש המועצה תוף 24 שעות לאחר עריכת הבדיקה.

 3. (א) סבור ראש המועצה על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף 2 כי בנין מהווה סכנה הודעות
 למחזיקים או לציבור, רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את העבודות

 המפורטות בה תור התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.
 (ב) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 (ג) לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן (א) או ביצע
 את העבודות שלא באופן המפורט בהודעה, רשאית המועצה לבצע את העבודות ולגבות

 מבעל הבנין את הוצאות הביצוע.

- ביצוע עבודות ח מ 1  4. אישר המהנדס לאחר בדיקה כי בנין נתון במצב שיש בו משום סכנה תכופה ,
 זיקים או לציבור, דשאי ראש המועצה באישורו של הממונה על המחוז לבצע את העבודות המועצה

 הדרושות לשם הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.

ד אישור סכום ב ד  5. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי הסעיפים 3 או 4, יכריע המהנדס ב
 ההוצאות

 הסכום באישור בכתב.
 1 עייר 1041, תוס׳ 1 טס׳ 1151, עמי 119.
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 סמכות ראש 6. (א) ראש המועצה רשאי להיכנס, בכל זמן סביר, לכל בנין כדי לברד .את מצב
ם הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה. נ כ י ח ? ' י * ^ 

. א) )  (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן

 מסירת הודעות 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זד, תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או הוצגה במקום בולט על הבנין שבו דנה ההודעה או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים

 בתחום המועצה.

 ענשים 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנם עשרים לירות, ואם היהה
 העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה לאחר שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 השם 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשפיר (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״א—1960״.

ץ י ב ו ק ש ו ה מ ש  נתאשר. מ
 י׳ באב תש״ך (3 באוגוסט 1960) ראש המועצה האזורית שפיר

 (חמ 856304)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת. המועצות המקומיות, 1941
ר אספקת מים ב ד  חוק עזר לאור־יהודה ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף.9 לפקודת המועצות המקומיות 1941 ^ מתקינה המועצה
 המקומית אור־יהודה חוק עזר זה.

, במקום ״י׳ בחשון 2 1. בסעיף 23 לחוק עזר לאור־יהודה (אספקת מים), תש״ד—1960 2 3 י ו י ע ם ח ק י  ת

 תשכ״א (31 באוקטובר 1960)״ יבוא ״י״ד בניסן תשכ״א (31 במרס 1961)״.

 השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאוד־יהודה (אספקת מים) (תיקון), תשכ״א—1960״.

ת ר ו פ ־ ן י ב כ ד ר  נתאשר. מ
 ד׳ בחשון תשכ״א (25 באוקטובר 1960) ראש המועצה המקומית אור־יהודה

 (חמ 811302)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

׳ 1154, עמ׳ 119. ם ם׳ 1 מ  1 ע׳׳ר 1941, תו

 קוביו התקנות 1001, ו׳ בחשו! תשכ״א, 27.10.1960
 הודפס.ןי״י המדפיס הממשלתי, ירושלים
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