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פרק קמג.
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הקצר1 .פקודה זו תקרא פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן). השם

ענין אם מלבד דלקמן הפירושים הבאים למונחים יהיו זו בפקודה .2
 אחר פירוש יחייב הכתוב

לפקודה בתוספת הרשומים עסק או מלאכה כל פירושה מסויימת" "מלאכה
זו או שמותר להוסיפם לתוספת בצו עפ''י סעיף 8:

פירוש

 כולל "רוכל"

המוכר וכל מרכולת או פרקמטיה סחורה, למכירה מציע או המוכר כל (א)
במקום או ברחוב יד מלאכת באיזו מומחיותו את למכירה מציע או

וכן קבע, של בבנין ולא צבורי

אחרים אדם בני של בתיהם על המחזר או למקום, ממקום המחזר כל (ב)
סחורה, כל למכירה מציע כשהוא או למכירה עמו נושא כשהוא
את למכירה מציע או מוכר כשהוא או מרכולת או פרקמטיה

ו יד במלאכת מומחיותו

"אזור עיריה" כולל את אזורה של מועצה מקומית:

מס' 29 לש' 1933

המועצות פקודת עפ"י שהוקמה מקומית מועצה כוללת עיריה" "מועצת
המקומיות.

פד. פרק



בפקודה 3. פקודה זו תשמש לכל מועצת עיריה ולכל אזור אחר שתוטל עליו.השמוש
מזמן לזמן עפ"י צו מאת מושל  המחוז שבו מצוי האזור: בכל צו כזה יוכל
מושל המחוז לקבוע כי הפקודה תחול רק לגבי מלאכה מסוייגת אחת או מלאכות

בצו*. שיפורש כפי אחדות מסוייגות

דרוש רשיון לעסוק
במלאכה מסויימת

4. (1) פרט לאמור לעיל אסור לשוט אדם לעסוק במלאכה מסויימת
זו. פקודה עפ"י רשיון בידו יש כן אם אלא עליו חלה זו שפקודה אזור בכל

הרשיון ינתן העירית באזור מסוייגת במלאכה כשעוסקין (א) (2)

ע"י מועצת העיריה:

ע"י הרשיון ינתן אחר במקום מסוייגת במלאכה כשעוסקין (ב)
במלאכה. עוסקין שבמחוזו המחוז מושל .1/97

5. (1) הרשיון יהא ערוך בטופס שייקבע לכך ויהא ניתן בתנאיםטופס רשיון ותנאיו
שייקבעו לכך.

הנתנו. מיום אחת לשנה יפה כוחו יהא רשיון (2)

מלאכתו את הרשיון בעל העביר ואם העברה, בר אינו רשיון (3)

רשיון דרוש יהא במלאכה, עוסקין שבו הבית תנאי נשתנו אם או למקום ממקום
חדש.

בו. המפורט המלאכה בבית בולט במקום הרשיון את להציג חובה (4)

בתוספת הקבוע המסים שער לפי רשיון כל בעד מס משלמין (5)

זו. לפקודה

מסים העיריה: למועצת ישולמו עיריה באזור המוטלים מסים (6)

הנציב אותם הפריש אם חוץ האוצר, לבית ישולמו אחר אזור בכל המוטלים
מקומית. לרשות בצו, העליון,

אישור טעון רשיון
מסוימות רשויות מטעם

או הבריאות מחלקת מנהל של באישורו אלא רשיץ נותנין 6.אין
מסוייגת במלאכה לעסוק ברשיון ואילו בכתב, ידו על שהורשה פקיד של באישורו

* עיין "מראי מקומות" בסוף הכרך.



על הכללי המפקח מאת גט אשור הוא טעון זו, לפקודה התוספת של ב' בסוג
ידו. על שהורשה פקיד מאת או הסוהר ובתי המשטרה

7. לטובת בריאות העם וסדרי הצבור יכולים מנהל מחלקת הבריאות
והמפקח הכללי על המשטרה ובתי הסוהר לשעבד כל רשיון לתנאים מיוחדים

שעל פיהם יהא מותר לעסוק במלאכה מסוייגת.

העמדת תנאים מייחדים
לרשיון

שנויים או הוספות יתקין בו צו לתת במועצה העליון הנציב יכול .8
שיש השונים המסים ולרשימת זו לפקודה שבתוספת המסוייגות המלאכות לרשימת

אלה. למלאכות רשיונות בעד לשלם

לתוספת תקון

9 .(1) ואלה האנשים הרשאים להכנס בכל עת לבית מלאכה בעל
 במשהו הפקודה בו הופרה אם לברר כדי רשיון

ע"י בכתב שהורשה פקיד או ממשלתית מחלקה ראש או המחוז מושל (א)
אחד מהם:

שבנפתו< מלאכה בית לגבי נפה' על הממונה מחוז פקיד כל (ב)

(ג) כל רופא ממחלקת הבריאות או מפקח ממחלקת הבריאות:

בית לגבי העיריה, מועצת ע"י בכתב המורשה עיריה של מפקח כל (ד)
מלאכה באזור העיריה :

(ה) כל קצין משטרה עליון וכל שוטר שהורשה על ידו בכתב:

בית לגבי עיריה, ממועצת או החקלאות ממחלקת וטרינרי פקיד כל (ו)
זו. לפקודה התוספת מן ג' בסוג המפורט מלאכה

לפרש צריכה זה סעיף עפ"י מלאכה לבית להכנס בכתב הרשאה (2)

אליו. להכנס שמותר הבית סוג את או הבית את

הכניסה זכות

פקודה עליו שחלה באזור הבאים הדברים אחד את העושה כל (1) .10

או רשיון, לו שיהא בלא מסוייגת מלאכה באיזו עוסק (א)

עברות



אדם ע"י לכך בהדרשו להראותו מתרשל או רשיון להראות מסרב (ב)
או כזה, לאדם מפריע או מלאכה, לבית להכנס המורשה

אחר, קבוע תנאי כל או הרשיון תנאי את מקיים אינו (ג)

פונט חמשה בסכום לקנס או יום עשר חמשה למאסר צפוי ויהא בעברה יאשם
צפוי יהא שלאחריה עברה או שניה ,עברה עבר ואם כאחד, העונשין לשני או

כאחד. העונשין לשני או פונט המשים בסכום לקנס או ימים חודש למאסר

שלא הבית את לסגור לצוות המשפט בית יכול זאת על נוסף (2)
אחר. קבוע תנאי כל על או הרשיון תנאי על בו שעברו או רשיון בעדו נתקבל

מושל מאת סגירה צו
הנתן עד המחוז

דין פסק

11 .(1) האשימו אדם עפ"י הסעיף הקודם, יכול מושל המחוז שבית
 נוכח אם בית כל ולגבי זמני סגירה צו ליתן במחוזו מצוי המלאכה

או לכך, רשיון בלא מסוייגת מלאכה לצורך שמש הבית כי (א)

או אחר, קבוע תנאי כל או רשיונו ,תנאי את קיים לא הרשיון בעל .כי (ב)

לבריאות סכנה משום בר. שיש בצורה נתנהל הרשיון בעל של עסקו כי (ג)
י הצבור. לסדרי או הצבור

סופי פסק המשפט בית שיתן עד בתקפו ישאר הסגירה צו (2)

סגירה צו לבטל תמיד יכול המחוז שמושל אלא העברה, בגין שהוגש במשפט
ידו. על שניתן

ן
המוזכר לבית להכנס המשטרה את להרשות יוכל סגירה צו (3)

שאר ולעשות בו שנמצאה סחורה כל בחותמת לחתום או מתוכו ולהוציא בצו
הצו. של להטלת\מרותו בהן צורך שיהא פעולות

העוסק של עונשו
שניתן לאחר במלאכה

סגירה צו

או המשפט בית צו עפ"י שנסגר מסוייגת/בבית במלאכה העוסק כל .12
בסכום לקנס או ימים חודש צפוי/למאסר ויהא בעברה יאשם המחוז מושל צו

כאחד. העונשין לשני או פונט חמשים



את הקובעות תקנות* להתקין במועצה העליון הנציב יכול (1) .13
 לקבוע תוכלנה אלה ותקנות מסוייגת, במלאכה לעסוק מותר שבהם .התנאים

ומהם מסוייגת במלאכה בו שעוסקים בית של מבנהו להיות צריך כיצד (א)
והצבור! העובדים בטחון לצורך בו להתקינם שצריך המכשירים

או מתלקחים המרים בשמירת בהם לנקוט שיש הזהירות אמצעי את (ב)
מסוכנים; המרים שאר או פיצוץ חמרי

מסוייגת. מלאכה כל לנהל מותר שבהם הסניטריים התנאים (ג)

(2) יש לכלול בכל רשיון את התקנות המתיחסות לאותה מלאכה
או לאותה תעשיה שהרשיון משמש להן.

תקנות
מס' 30 לש' 1934

לשלם אדם כל של באחריותו תפגענה לא הזאת הפקודה הוראות .14
רביע 14 מיום העותומני העירית מסי חוק הוראות עפ"י הנגבה תשלום או מס כל

בולים. מס בענין חוק או פקודה כל ועפ''י 1333 תאני,

פוגעת הפקודה אץ
מסים תשלום בחובת
עפ"י חוקים ידועים

צוויים מיום התוספת
ו8). 6 5 ,2 (סעיפים

1 סוג
העם. בבריאות הפוגעות ותעשיות ט5אכות

מס הרשיון.מלאכות ותעשיות בקשר עם חמרי מזון.

טילים.

20.3.28
28.9.28
15.11 28
21.5.29
12.11 29
13.5.30
20.1.32
15.5.33
17.9.33

19.12.33

א.  מאפיות, תנורים צבוריים וחנויות של נחתומים
הבהמות קרבי למכירת וחנויות אטליזים

מחסניקרור

. משוטרים וסירות ריבה סוכריות, מתיקה, מיני לתעשית בתים
בתים לממכר משקאות לאאלכוהוליים

דנים לטנון חנויות
דנים חנויות

דנן או קמח טחנות

500

500

500

500

500

500

500

500

הכרך. בסוף מקומות" "מראי עיין *



הרשיון. מס

טילים.
תבואת חנויות

וסירות ירקות לממכר וחנויות קמח חנויות מכולת, חנויות

(מקרוני) לאטריות חרושת בתי
בתי חרושת לקרחמים ("בראך")
.... . חלב ותוצרת גבינה חמאה, לחלב, חנויות
בתי בד ומחסני שמן,פרט למחסני שמן מינרלי

לכבישים חרושת בתי
עוטות לממכר חנויות

מחסנים לדגים משומרים

צבוריים מטבחים

. : וחלב קרח דנים, בשר, הובלת
לגזוז חרושת בתי

מלאכותית לחטאה חרושת בתי
תעשיה לצרכי או בית לצרכי בצנורות לצבור מים הספקת מפעלי

בתי חרושת לשימור, עישון או כיבוש בשר או דגים
בתי חרושת להכנתם או לתעשיתם של קמחי פטנט, אבקות אפיה,

600

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

1,000

1,000

1,000

1,000

תכשירי מזון תבואה בעלי פטנט ומזון לחולים ולתינוקות .
מרובו או מיובש לחלב חרושת בחי

קרח ומחסני חרושת בתי

.... הסובר ולפסולת לסוכר חרושת ובתי זיקוק בתי
שוקים צבוריים (פרט לשוקי סוסים ובקר)  

העם. בבריאות הנוגעות ותעשיות מלאכות

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

וספרים גלבים  ב,
מצבעות

בחי חרושת לחימום צמר, י שער או קנבוס לצרכי מסחר, וכן לניפוצם,

500

500

או להכנתם בדרך אחרת
מכבסות ובתי מלאכה לנקוי כימי

י . . סטים לממכר ובתים מרקחת בתי
מעבדות צבוריות לפתולוגיה ולבקטריולוגיה

ישנים ולבגדים סחבות לממכר בתים
בתי חרושת לעמילן

למלט חרושת בתי
.... להכנתם או טואליט צרכי לתעשית חרושת בחי

ולתמרוקים לבשמים חרושת בתי
בתי חרושת לבשמים ולתמרוקים .... . .

500

500

500

500

500

500

1,000

1,000

1,000

1,000



מס הרשיון.

טילים.
לבריאות המזיקות ותעשיות מלאכות

א5ק5י מפעלי  ג.
בתים להרתחת דם

עצמות מבשל בתי
עצמות משרפות בתי

בתי משרפות לגופות ארם
עורות מוכרי

מעיים מקרצפי
סוסים עורפי

סיד כבשני

מלאכותי לזבל חרושת ובתי ומחסנים אשפה מחסני לרבות זבל. מחסני
ורעפים לבנים עושי קדרים,

חלב עושי
בורסקי בתי

מרתיחי קרבים

לנרות חרושת בתי
לדבק חרושת בתי

למראות חרושת בתי
לצבעים חרושת בתי
לניר חרושת בתי

צמחים בשמני או בהמות בשמני המשתמשים לסבון חרושת בתי

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

ובשומנים

... הרחה. ולטבק לסיגריות לטומבק, לטבק, חרושת בתי

.11 סוג

1,000

2,000

הצבור ובסדרי הצבור בבטחה הפוגעות ותעשיות מלאכות

משכרים. במשקאות המטפלים צבוריים ותעשיה מלאכה בתי

מס' 29 לש' 1933

א.  בתי מלון, מקומות לשעשועים צבוריים, וכל אותם הבתים הטעונים
הצבוריים, והשעשועים המשכרים המשקאות פקודת עפ"י רשיון

ע. פרק

המסים שצריך

לשלמם עפ''י
המשקאות פקודת

המשברים

והשעשועים

הצבוריים.

500מחסני אלכוהול



הרשיון. מס
טילים.

המשקאות פקודת עפ"י רשיון צריכים שאינם ומסעדות קפה בתי
פרק ע. המשכרים והשעשועים הצבוריים

. משכרים משקאות בהם מוכרים שאין ופנסיונים אכסניות

צבוריים מרחץ ובתי רחצה מקומות מרחצאות,
משקה כל או חומץ לאלכוהול, חרושת ובתי יין גתות השכר, מבשל בתי

500

500

500

אלכוהול, או תוסס

עא. פרק

המסים שצריך
עפ"י לשלמם

המשקאות פקודת

(ייצור המשכרים
ומכירה).

הפקודה אותה עפ"י מס תשלום חובת כשאין

מסוכנות. ותעשיה מלאכות

2,000

. מינרליים ושמנים פרפין נפט, של קמעונית למכירה חנויות  ב.
מניע בכוח המונעות במכונות בהט שמשתמשים מלאכה בתי

לחוץ בקיטור בהט שמשתמשים חרושת בתי
מוטור למרכבות גראז'ים

.  ולכופר לאספלט חרישת בתי
בתי חרושת לחמרי פיצוץ או לדברים המכילים חמרי פיצוץ .

גפרורים ומחסני לנפרורים חרושת בתי
מקומות שעושים או מוכרים בהם חמרי רעל לצרכי חקלאות

חמריפיצוץ. לממכר חנויות
נשק לחמרי פרט פיצוץ, לחסרי מחסנים

500

500

500

500

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

ומחסנים אחרת כימית ותוצרת מינרליות המצות לייצור חרושת בתי . ,

כ1את לתוצרת / /
מחסני נפט, פרפין ושמנים מינרליים

בתים לתיקונם או למכירתם של כלי יריח או תחמשת
בתי סחורה לכלי ידיה ולתחמשת

נח. פרק

רוכלים.

2,000

2,000

שצריך המסים
עפ"י לשלמם

כלי פקודת
היריה.

רוכלים.  50ג.

.111 סוג

וטרינרי. פקוח הטעונים מפעלים
50דירי בקר שלא לצרכי מחלבות .



מס הרשיון.

טילים.
מחלבות לצרכי בקר דירי

שוקי בקר וסוסים

250

500

בהן שמיצרים או למכירה וזברה חלב בהן שמכינים מחלבות
גבינה או חמאה

לחזירים ומכלאות חוות
ארוות צבוריות וכאנים וכל ארוות או חצרות שמחזיקים בהן חיות או

500

500

י תעשיה או מסחר לצרכי עופות
ים מטבחי בתי

500

500



פרק קמד.

פקודות
מס' 45 לש' 1921
מס' 2 לש' 1923
מס' 12 לש' 1930
מס' 30 לש' 1934


