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! משולב] ו ס ו נ  חוק הנכים (תגמולימ ושיקום), משי׳״עז-959 ן [
מ י כ ג י ב א ו פ  תקנות כדבר טיפול ר

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 43 ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ט—
ן תקנות אלה: , אני מתקי  1959 [נוסח משולב] 1

, יבוא: . במקום תקנח 14א לתקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי״ד—1954 2 u t a m m m * 1 

י 14א, (א) התגמול החדשי בעד טיפול רפואי• של נכה שהוראות תקנה 14 י מ ג ת ר ה י ע י ש " 
 לטיפול רפואל . ,

 חלות לגביו יהיה שווה —
 (1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה
ן משפחה שהוא׳ ילד, לסך  14 לא עבד עבודה רגילה, ויש לו ג
 כל המשכורת המשתלמת לעובד מדינה שדרגת משכורתו היא
 י״א של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו
 בזכות בן משפחה, ולגבי נכה שאין לו בן משפחה שהוא ילד
 ל־93% מסך כל המשכורת, כאמור; לנכה הזכאי לתגמול
 לפי פסקה זו לא ישתלם התגמול החדשי המגיע לו על פי

 החוק;
 (2) לגבי נכה שבתכוף למגי הזדקקותו לתגמולים לפי־ תקנה
 14 עבד עבודה רגילה — לסכום הכנסתו הרגילה, אולם לא
בפסקה (1), ולא יעלה על סכוש השווה  יפחת מהסכום שנקבע'
 למכסימום התגמול הקבוע נפרק וי4 לחוק הביטוח חלאומיי

; לנכה הזכאי׳ לתגמול לפי #  [נוסח משולב], תשכ״ח־־1968 3
 פסקה זו לא ישתלם התגמול ״חדשי המגיע לו על פי החוק;

 (3) לגבי נכה שבתכוף למגי הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה
 14 היה נכה משוקם — לסכום המצטרף מהכנסתו הרגילה
 ומתגמולו החודשי המגיע לו לפי החוק! אולם, לא יפחת מהסכום
 שנקבע בפסקה (1), ולא יעלה על מפום השווה למכסימום
 התגמול הקרוע בפרק ר4 לחוק הבימות הלאומי [נוסח משולב],

 תשכ״ח״-1968.

 (4) (א) לגבי נכה המובטל יום ביטול חלקי ושבתכוף לפגי
 הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה
 רגילה <--• לסכום המשלים את שכרו החדש י הבסיסי
 שהופחת על ידי מעבידו עקב היותו כשיר לעבודה
 חלקית בלבד, ובלבד שהסכום המצטרף משכרו הזזדשי
 ומהםכום המשליט כאמור לעיל, לא יפחת מהסכום שנק
 בע בפסקה (1), לא יעלה על סכום השווה למכסימום
 התגמול הקבוע בפרק ו׳4 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח
 משולב], תדזכ״ח—1968 ! לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה
 זו לא ישתלם התגמול החדשי המגיע לו על פי החוק?
 אולם, אם דרגת נכותו שתיקבע על ידי ועדה רפואית

 1 ט״ח תשייט, עפ׳ 276.
 2 ק״ת תשי״ד, עמ׳ 500; תשכ״ט, עמי 992; תש״ל, עמי 412; תשל״ב, ענן׳ 102; תשל״ד, «מ׳ 645; תשל״ה,

 עמ׳ 753 ועמי 2082; תשל״ו, עמי 228.
 3 ס״ח תשה׳׳דן, עמ׳ 108; תשל״ז, עמי 212.
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 תעניק לו על פי החוק תגמול חדשי העולה על הסכום
 המשלים כאמור, יקבל הנכה את התגמול תחדשי לו הוא
 זכאי על פי החוק בלבד, ולא יהא זכאי לסכום המשלים

 לפי פסקה זו!
 (ב) לנכה המובטל יום ביטול חלקי, ושבתכוף לפני
 הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 עבד עבודה רגילה
 — לסכום המשלים את שכרו המופחת בשל היותו כשיר
 לעבודה חלקית בלבד, כדי סכום הכנסתו הרגילה;
 אולם, לא יפחת מהסכום שנקבע בפסקת (1), ולא יעלה
 על סכום השווה למכסימום התגמול הקבוע בפרק ו׳4
 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח—1968 •,
 לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא ישתלם התגמול

 החדשי המגיע לו על פי החוק;
 (ג) לנכה המובטל יום ביטול חלקי, ושבתכוף לפגי
 הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 הוא היה נכה
 משוקם — לסכום המצטרף מהסכום המשלים את שכרו
 המופחת בשל היותו כשיר לעבודה חלקית בלבד עד
 לגובה סכום הכנסתו הרגילה ומתגמולו החדשי המגיע
 , לו לפי החוק; אולם, לא יפחת מהסכום שנקבע בפסקה
 (1), ולא יעלה על סכום השווה למכסימום התגמול
 הקבוע בפרק ו׳4 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],

 תשכ״ח—1968 !
 (5) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה
 14 היה נכה שעבודתו הרגילה היא בתעסוקה עצמית —
 לסכום הכנסתו הרגילה; אולם, אם עקב הטיפול הרפואי פחתה
 הכנסתו הרגילה — לסכום שהוא ההפרש בין הכנסתו לבין
 הכנסתו הרגילה? לענין תקנה זו לא יובא בחישוב ההכנסה
 הרגילה, סכום העולה על הסכום השווה למכסימום התגמול
 הקבוע בפרק ו׳4 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],

 תשכ״ח—1968.

 (ב) בתקנה זו, ״הכנסה רגילה״ — לגבי נכה שעבודתו הרגילה היא
 בתעסוקה עצמית, סכום החלק השנים־עשר מהכנסתו השנתית האחרונה
 כפי שהצהיר עליה בפני פקיד השומה לענין מם הכנסה; ולגבי נכה אחר,
 סכום ההכנסה החדשית הממוצעת של תקופת שלושת החדשים שקדמו
 ליום היותי הנכה זכאי לתגמולים לפי תקנה 14, בניכוי סכום המס לפי

 פקודת מס הכנסה *.
ה 14א(א)(1) היא מיום י״ג בניסן תשל״ז (1 באפריל תחייה  2. תחילתה של תקנת משנ

, .(1977 

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון), תשל״ח—1977״. השם

ן מ צ י י ר ו ז  כ״ו בכסלו תשל״ח (6בדצמבר 1977) ע
ן ) שר הבטחו 7 3 1 0  >חמ 3

 4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדשי 6, עמ׳ 120.
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ח משולב] ס ו נ ק שירות בטחון, תשי״ט-1959 [ ו  ח

ת לשירות סדיר ו ב צ י ת ה  תקנות בדבר רישות, בדיקה רפואית ו

 בתוקף סמכותי לפי מעיפים 3, 4, 5, 6, 33,30,17,16, 40 ו־45 לחוק שירות בטחון,
:  תשי״ט—1959 [נוסח משולב], אני מתקין תקנות אלה

דות בטחון, תשב״?—1967 —  1. בתקנה 4 לתקנות שי

 (1) בתקנת משנה (ג), אחרי ״או נבדקו בו״ יבוא ״או על סוג בגי־אדם
 כאמור״;

 (2) בתקנת משנה (ה), בסופה יבוא ״או לגבי סוג בני־אדם כאמור״?

 (3) בתקנת משנה (ו), אחרי ״שהיו בטפולו״ יבוא ״או על סוג בני־אדם
/  כאמור׳

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות בטחון (תיקון), תשל״ה—1977״.

ר ו י י צ מ ן ז  כ׳ בכסלו תשל״ה (30 בנובמבר 1977) ע
0 שר הבטהון 3 0 2 מ 1 ח ) 

 1 ם״ח תשי״ט, עמי 286; תשל״ד, ע«׳ 129.
 2 ק״ת תשנ״ז, עמי 3399; תשל״ו, עמי 2709.

, השל״ז-977 ן * ן מ ש ק מילווה מ ו  ח

 תקנות בדבר שעבוד תעודות מילווה

, תשל״ז—1977 י, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו־13 לחוק מילווה הסטן
ן תקנות אלה:  מתקי

 1. בתקנות מילווה חסכון (שעבוד תעודות), תשל״ד—1973 2 (להלן — התקנות
 העיקריות), בכותרת, אחרי ״חוק מילווה חסכון, תשל״ו—1976״ יבוא ״חוק מילווה

 חסכון, תשל״ז—1977״.

 2. בתקנות העיקריות, בדישה, אחרי ״9 ו־13 לחוק מילווה חסכון, תשל״ו—1976״
 יבוא ״ו־ 9 ו־13 לחוק מילווה חסכון, תשל״ז—1977״.

א: בו  3» בסעיף 1 לתקנות העיקריות, בהגדרת ״תעודה״, אחרי פסקה (7) י
 ״(8) סעיף 8 לחוק הילווה חסכון, תשל״ז—1977״.

 4־ לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה חסכון (שעבוד תעודות) (תיקון), תשל״ח—
 1977״.

ג ר ו ף ב ס ו  כ״ו בכסלו תשל״ח (6 בדצמבר 1977) י
 שר הפנים

 ממלא מקום שר האוצר

 (ח« 722970)

 1 סייח תשל״ז, עמי 138.
 2 ק״ת תשל״ד, עמי 342; תשל״ה, עמי 171; תשל״ו, «נ?׳ 603; תשל״ז, עמי 403.

 תיקון
 תקנה 4

 השם

 תיקון הכותרת

 תיקון הרישה

 תיקון סעיף 1
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 חוק מילווה קצר מועד, תש״ך-1960
ן ה י א נ ת ב ו ו ת ח ו ר ג י ת א א צ ו ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 13 ו־14 לחוק מילויה קצר מועד, תש״ד—1960 !,
:  אני מתקין תקנות אלה

: הוצאת סדרות  1. ביום י״ח בטבת תשל״ח (28 בדצמבר 1977) יוצאו סדרות איגרות חוב אלה
 אמרות חוב

 (1) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה חמישים מיליון לירות, והיא
 תסומן 3/134, ותכונה ״מילתה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 3/134״!
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 3/101), תשל״ז—977! 2 .
 (2) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה עשרים מיליון לירות, והיא
 תסומן 6/334, ותכונה ״מילתה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 6/334״!
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 6/301), תשל״ז—1977 3 ;
 (3) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה עשרה מיליון לירות, והיא
 תסומן 12/534, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 12/534״ !
 תנאי הסדרה וניסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 12/501), תשל״ז—1977 י.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד (סדרות 3/134, 6/334, 12/534), השם
 תשל״ח—1977״.

ך י ל ר ה א ח מ  י״ט בכסלו תשל״ח (29 בנובמבר 1977) ש
 (חמ 72112) שר האוצר

 1 ס״ח תש״ד, עמ׳ 48; תשל״ו, עמי 25.
 2 ק״ת תשל״ז, עמי 1624.
 3 ק״ת תשל״ז, עמ׳ 1625.
 4 ק״ת לןשל״ז, עמ׳ 1627.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ ח-1957
 תקנות ׳״שעת״ חירום (רישום ציוד וגיוסו), תשי״ז—1956

י ס ד נ ד ה ו י צ ש ב ו מ י ד ש ע ר ב כ ר ש ב ד ו ב  צ

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(ב) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 ג
׳  ובהתאם לתקנות 4 ו־10א לתקנות שעת־חירום (רישום ציוד וגיוסו), תשי״ז—1956 2

ר:  אני מצווה לאמו

 1. בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש בציוד הנדסי), תשל״ה—י החלפת התוספת
 31975, במקום התוספת תבוא התוספת לצו זה.

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש בציוד הנדסי) השם
 (תיקון), תשל״ח—1977״.

 1 ס״ח תשי״ח, עמי 24; י״ס תשכ״א, עמ׳ 1326.
 2 ק״ת תשי״ז, עמ׳ 334; ס״ח תש״ל, עמי 15.

 3 ק״ת תשל״ה, עמי 1836.
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 ״תוספת
 (תקנה 2)

ייס י מגו ס ד נ י ה ן לציוד מכנ  מחירו

 מחיר בלירות
 ליום גיוס

ד ו י צ ר ה ו א י  מספר ת
 סידורי

 א. טרקטורים זהליים

ת ייצור 1968 — ודומה לו 1254  1 דחפור ד׳ 9 עם מפלח, שנ

ת ייצור 1967 — ודומה לו 1214  2 דחפור ד׳ 9 עם מפלח, עד שנ

 3 דחפור ד׳ 8 דגם 46 — ודומה לו 800

 4 דחפור ד׳ 8 דגם 46 עם מפלח — ודומה לו 820

 5 דחפור ד׳ 8 דגם 36 — ודומה לו 720

 6 דחפור ד׳ 8 דגם 36 עם מפלח — ודומה לו 740

 7 דחפור ד׳ 7 — ודומה לו 407

 8 דחפור ד׳ 6 — ודומה לו 390

 9 דחפור ד׳ 5 — ודומה לו 207

 10 דחפור ד׳ 4 — ודומה לו 185

 11 יעה דגם 977 — ודומה לו 636

ת ייצור 1966 — ודומה לו 450  12 יעה דגם 955 עד שנ

 13 יעה דגם 955 מעל שגת ייצור 1967 — ודומה לו 474

 14 יעד, דגם 951 — ודומה לו 370

 15 יעה דגם 941 — ודומה לו 296

 טרקטורים אופניים

 16 יעה דגם 988 — ודומה לו 1170

 17 יעה דגם 980 — ודומה לו 878

 18 יעה דגם 966 — ודומה לו 636

 19 יעה דגם 950 — ודומה לו 486

 20 יעה דגם 930 — ודומה לו 438

 21 יעד. דגם 920 — ודומה לו 370

 22 יעה דגם 9.10 — ודומה לו 296

 23 מפלס ממונע דגם 12 — ודומה לו 546

 24 מפלס ממונע דגם 14 — ודומה לו 592

נעת 20—30 יארד 3 1300  25 מגרדה ממו

 26 מגרדה ממונעת 30 יארד 3 ומעלה 1400
 27 מגרדה ממונעת 20—30. יארד 3 עם מעלית 1400
נעת מעל 30 יארד 3 עם מעלית 1500  28 מגרדה ממו
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 מחיר בלירות
ד ליום גיוח ו י צ ר ה ו א י  מס8ר ת

 סידורי

690 
960 

1100 
1272 

722 
980 

340 
407 

518 
710 

1036 
1295 

 ודומה לו)

 ג. מהפר / עכורן־זחלי

 29 עד ן יארד 3 — מכני
 30 עד !1 יארד י• — מכני
 31 עד !2 יארד 3 — מכני
 32 עד 3% יארד 3 — מכני

 ד. מחפריפ הידראוליים זהלייפ ואופניים

 33 עד ן יארד 3 — הידראולי
 34 עד ן1 יארד 3 — הידראולי

 35 מחפרון מותקן על טרקטור (גי. סי. בי.
3 ד ר א  עד -| י

 36 מעל \ יארד 3

 ה. מובילי עפר
 37 עד 20 טון
 38 עד 25 טון
 39 עד 35 טון
 40 עד 50 טון

 ו. מדהס אויר — נגרר

 41 80 עד 123 רגל מעוקב לדקה 140
 42 126 עד 180 רגל מעוקב לדקה 180
 43 181 עד 250 רגל מעוקב לדקה 280
 44 251 עד 380 רגל מעוקב לדקה 385
 45 381 עד 600 רגל מעוקב לדקה 550
 46 מעל 600 רגל מעוקב לדקה 750
 47 מדחס אויר מותקן על טרקטור — עד 160 רגל מעוקב לדקה 370
40 Wagon Drill 48 עגלת קדוח 

350 Air Crawler 49 עגלת קדוח מעל מזחלת 
 מכבש ככישיפ י
 50 מכבש גלילי ממונע — עד 10 טון 296

 51 . מכבש גלילי ממונע רוטט —
 עד 5 טון כולל 414
 52 מעל 5 טון 510
 53 מכבש אופני ממונע 592
 54 מכבש משולב — גלילי / אופני — רוטט 666

 55 מכבש גלילי רוטט — נגרר
 עד 5 טון 148
 56 מעל 5 טון 192

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר הבינוי והשיכון

 י״ט בכסלו תשל״ח (29 בנובמבר 1977)
 (חמ 73700)
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רן מקומי  מדוד לסלטו

 פקודת העיריות
ם י ת מ ק פ ס ר א ב ד ד ב ו ד ש א ר ל ק עז ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העיריות י, מתקינה מועצת
: ה  עירית אשדוד חוק עזר ז

א: בו , י ת 1. במקום התוספת לחוק עזר לאשדוד (אספקת מים), תשל״ו—1970 2 פ ־ ו 1 ו ת ה פ י ח  ה

 ״תוספת

 1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2 (ג) (1)) האגרה בלירות

 (א) לכל יחידת דיור או משרד 150
 לכל יחידת מלאכה, עסק או מלון 300
 לכל יחידת תעשיה 700

 (ב) הרחבת חיבור, לפי דרישת הצרכן —
 עד ״2 150
 למעלה מ־״2 250

 (ג) פירוק החיבור או התקנתו מחדש, לפי דרישת הצרכן 75

 2. אגרה בעד היתר לשינויה או להכרתה של רשת פרטית

 (סעיף 3 (ג)) 30

 3. אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3 (ה)) 50

 4. בפריט זה —
 ״אזור מגורים א׳ ״, ״אזור מגורים א׳ 1״, ״אזור מגורים ב׳ ״, ״אזור מגורים ג׳

 ״אזור מגורים מיוחד״, ״אזור מגורים ד׳ ״, ״אזור מסחרי ויחידה מסחרית״,
 ״אזור בנינים ציבוריים למעט מוסדות תרבות, חינוך ודת שהם נכסי עירית
 אשדוד״, ״אזור לפיתוח שפת הים״, ״אזור מלאכה ותעשיה זעירה״, ״אזור
 תעשיה״ ו״מגרשים מיוחדים למבנים מיוחדים״ — כמשמעותם בתכניות
 תכנון ובניה מפורטות ומאושרות על פי דין, החלות בתהום עירית אשדוד,

 כפי שהן בתוקף ביום הטלת האגרה.
 לכל מ״ר של קרקע לנל מ״ר של בנין

 כולל קרקע שעליה או תוםנ׳ת לבנין קיים
 עומד הבנין ככל קומותיו לפי מידות חוץ

 אגרת הנחת צינורות (סעיף 4 (א) ו־(ג)) : האגרה בלירות

 אזור מגורים א׳ 4 24
 אזור מגורים א׳ 1 4 24
 אזור מגורים ב׳ 8 24
 אזור מגורים ג׳ 8 24
 אזור מגורים מיוחד 12 24

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
 2 ק״ת תשל״ו, עמ׳ 1659.
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 לכל מ״ד של בנין
 או תוספת לבנין קיים

 בכל קומותיו לפי מידות חוץ

 לכל מ״ר של קרקע
 כולל קרקע שעליה

 עומד בנין

 האגרה בלירות

28 

19 

22 

4 

4 

4 

 האגרה
 המינימלית בלירות

30 
60 
90 

 9 לידות

 האגרה בלירות

20 
40 
60 

60 

 60״

 אזור מסחרי ויחידה מסחרית 12

 אזור בנינים ציבוריים׳ למעט
 מוסדות תרבות, חינוך ודת

 שהם נכסי עירית אשדוד 16

 אזור לפתוח שפת הים פטור

 אזור מלאכה ותעשיה זעירה 16

 אזור תעשיה 8

 מגרשים מיוחדים למבנים מיוחדים 8

 האגרה לפי סעיף 4 (ד), לכל מ״ק

 5. אגרת מד מים רגיל (סעיף 5 (ד)) :

 (א) כשיש מיתקן מוכן להתקנת מד מים —
 האגרה תשולם לפי המחיר שייקבע
 בהתאם לחוק הפיקוח על מצרכים
 ושירותים, תשי״ח—31957, בתוספת

 15%׳
 (ב) כשאין מיתקן מוכן להתקנת מד מים
 כאמור בסעיף קטן (א) האגרה
 תשולם לפי המחיר שייקבע בהתאם
 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,

 תשי״ח—1957, בתוספת 115%.

ף 5 (ה)) (סעי י מנ  6. אגרת שימוש במד מים ז
 מד מים שקטרו —

 אינו עולה על ״ן-
1iן ואינו עולה על ״  עולה על ״

ל ״!1  עולך, ע

 7. אגרת בדיקת מד מים כולל דמי פירוק,
 הובלה והתקנה מחדש (סעיף 5 (י))

 8. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (ד))

 לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשדוד (אספקת מים) (תיקון), תשל״ה—1977״

ר ק ל י י צ ב  צ
 ראש עירית אשדוד

.2 

 נתאשר.
 ד׳ בכסלו תשל״ה (14 בנובמבר 1977)

 (חמ 8/7)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים

 3 ס״ח תשי״ח, עמי 24; תשל״ג, עמי 26 ועמי 202.
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 פקודת העיריות
ל עו ר תי ב ד ד ב ו ד ש א  חוק עזר ל

 בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 250, 251, 252 ו־254 לפקודת העיריות י, מתקינה
: ה  מועצת עירית אשדוד חוק עזר ז

, יבוא:  1. במקום התוספת לחוק עזר לאשדוד (תיעול), תשל״ג—1973 2

 ״תוספת
 (סעיף 4)

ל עו ת תי ר ג  א
 בתוספת זו —

 ״אזור מגורים א׳ ״, ״אזור מגורים א׳1״, ״אזור מגורים ב׳ ״, ״אזור מגורים ג׳ ״,
 ״אזור מגורים מיוחד״, ״אזור מגורים ד׳ ״, ״אזור מסחרי״, ״יחידה מסחרית״,
 ״אזור בנינים ציבוריים למעט מוסדות תרבות, חינוך ודת שהם נכסי עירית
 אשדוד״, ״אזור לפיתוח שפת הים״, ״אזור מלאכה ותעשיה זעירה״, ״אזור תעשיה״,
 ״מגרשים מיוחדים״, ״מבנים מיוחדים״ — כמשמעותם בתכניות בנין ערים
 מפורטות בתהום עירית אשדוד המאושרות בידי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה,

 מחוז הדרום, כפי שהן בתוקף ביום הטלת האגרה.
 האגרה בלירות לכל מ״ר
 של קרקע, כולל קרקע
 האזורים שעליה עומד הבנין

 1. אזור מגורים א׳ 4.50

 2. אזור מגורים א׳ 1 6.00

 3. אזור מגורים בי, בשטח שבו בנויים או ניתן לבנות
 בתים בהתאם לתכניות בגין ערים מפורטות —

 עד 2 קומות 9.50

 3 ו־4 קומות 11.25

 4. אזור מגורים ג׳ 13.50

 5. אזור מגורים ד׳ 13.50

 6. אזור מסחרי ויחידה מסחרית 15.00

 7. אזור בנינים ציבוריים, למעט מוסדות תרבות,

 חינוך ודת שהם נכסי עירית אשדוד 3.75

ת הים 7.50 פ  י 8. אזור לפיתוח ש

 9. אזור מלאכה ותעשיה זעירה 4.50

 10. אזור תעשיה 4.00

 11. מגרשים מיוחדים למבנים מיוחדים 7.50״

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 8, עמי 197.
 2 ק״ת תשל״ג, עמ׳ 890; תשל״ה, עמי 1783.
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 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשדוד (תיעול) (תיקון), תשל״ח—1977״.

י צ י ל ק ד ב  נחאשר. צ
 ד׳ בכסלו תשל״ח (14 בנובמבר 1977) ראש עירית אשדוד

 (זזנ? 8/14)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת העיריות
 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב-1962

וב ת בי ר ג ר א ב ד ע ב ב ־ ש ר א ב ר ל ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות וסעיפים 37׳ 38 ו־39
נה מועצת עירית באר־שבע חוק , מתקי  לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2

: ה  עזר ז

: החלפת התוספת א בו  1. במקום התוספת לחוק עזר לבאר־שבע (אגרת ביוב), תשל״ב—1972 3, י

 ״ת1סמת
 (סעיף 2)

 שיעור האגרה באגורות
 לכל מטר מעוקב מים, למעט

 מים לבניה ולהשמיד,

85 

120 

 140״

 סוג הנכס שבו נצרכים מים

 1. מגורים, עסקים, מסחר, משרדים, מלאכה, בתי־מלון,
 בתי־אירוה. מסעדות, מוסדות ציבור, צבא, בתי־
 חולים, מרפאות וכל צרכן שלא פורם במקום אחר

 בתוספת זו

 2. מפעל תעשיה בלתי מזיקה, יבשה או רטובה

 3. מפעל תעשיה מזיקה, יבשה או רטובה

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־שבע (אגרת ביוב) (תיקון), תשל״ח—1977״. השם

י ו א ו נ ה י ל  א
 ראש עירית באר־שבע

 נתאשר.
 ד׳ בכסלו תשל״ח (14 בנובמבר 1977)

 (חמ 8/18)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
 2 ס״ח תשכ״ב, עמי 96; תשל״ב, עמ׳ 156.

 3 ק״ת תשל״ב, עמי 847; תשל״ו, עמי 2321.
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 פקודת העיריות
ם י י ח ב ט מ ת ה י ת ב ו ר ג ר א ב ד ם ב י של רו י ר ל ק עז ו  ח

ות!, מתקינה מועצת עירית ירושלים  בתוקף סמכותה לפי םעיף 250 לפקודת העירי
: ה  חוק עזר ז

א: בו , י  החלפת התוםפי! 1. במקום התוספת לחוק עזר לירושלים (אגרות בית המטבחיים), תש״ך—1960 2

 ״תוספת
 (סעיף 2 (א))

 שיעור האגרה לכל ראש
 בלירות

י _ ^  בעד שירות הניתן ל

 (1) צאן שמשקלו עד 8 ק״ג 7

 (2) צאן שמשקלו מעל 8 ק׳יג 17

 . (3) בקר שמשקלו עד 75 ק״ג 150

 (4) בקר שמשקלו מעל 75 ק״ג 200״

 השט 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים (אגרות בית המטבחיים)(תיקון), תשל״ח—

 1977״.

ל ק ו י ק ד  נתאשר. ט

 כ״ב בכסלו תשל״ח (2 בדצמבר 1977) ראש עירית ירושלים

 (חמ 8/42)

ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
 2 ק״ת תש״ך, עמ׳ 895 ; תשכ״ב, עמי 63 ; תשל״ד, עמ׳ 290 ; תשל״ז, עמ׳ 1965.

 פקודת העיריות
ת ו פ ו ת ע ט י ח ר ש ב ד ן ב ו י ־ לצ ן ו ש א ר ר ל ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות י, מתקינה מועצת עירית
ה:  ראשון־לציון חוק עזר ז

א: בו , י  החלפת התוספת 1. במקום התוספת לחוק עזר לדאשון־לציון (שחיטת עופות), תשל״ח—1977 2

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
 2 ק״ת תשכ״ז, עמי 349; תשל״ה, עמי 388; תשל״ז, עמ׳ 2159.
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 ״תוספת
 (סעיף 16)

 שיעור אגרת השירותים לכל ראש בלירות:
 תרנגול, יונה — 0.95
 ברווז, אווז. — 2.05

 תרנגול הודו — 2.75״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדאשון־לציון (שחיטת עופות) (תיקון), תשל״ח— ד,שט
 1977״.

ה ג י ב ש ט י י ן י נ נ  נתאשר. ח
 ד׳ בכסלו תשל״ח (14 בנובמבר 1977) ראש עירית ראשון־לציון

 (חמ 8/23)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת העיריות
 חוק הרשויות המקומיות (ביוכ), תשכ״כ-962ו

וב ת בי ר ג ר א ב ד ה ב ל מ ר ר ל ז ק ע ו  ח

, וסעיפים 37, 38 ו־39 ות!  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העירי
, מתקינה מועצת עירית רמלה חוק  לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2

: ה  עזר ז

א: החלפת התוספת בו  1. במקום התוספת לחוק עזר לרמלה (אגרת ביוב), תשל״ו—1976 י, י

 ״תוספת
 (סעיף 2)

 שיעור אגרת הביוב לכל מטר מעוקב של מים הנצרכים, למעט מים
 לגינון, לחקלאות או לבניה —

 באגורות

 למגורים, מוסדות ומשרדים 30
 למפעלים, מלאכה ותעשיה 45״

 2. • לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמלה (אגרת ביוב), תשל״ח—1977״. השם

ד ד  נתאשר. ה נ ר י ח
 ד׳ בכסלו תשל״ח (14 בנובמבר 1977) ראש עירית רמלה

 (חמ 8/18)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 2 ס״ח תשכ״ב, עמ׳ 96; תשל״ב, עמי 56.

 3 ק״ת תשל״ו, עמ׳ 1769.
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 פקודת המועצות המק1מ*1ת
ת אשפה א צ ו ־ לוד בדבר ה ק מ ע ק עזר ל ו  ח

, מתקינה 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקו
: ה  המועצה האזורית עמק־לוד חוק עזר ז

1 1. בחוק עזר זה — ״ י ד ג  ת

; ד  ״המועצה״ — המועצה האזורית עמק־ לו

 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי
; ן  חוק עזר זה, כולן או מקצת

נתה אותו בכתב להיות מפקח לענ־ן חוק עזר זה, וכן אדם  ״המפקח״ — אדם שהמועצה מי
; ן  שהמפקח העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצת

 ״בעל״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו
 הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח, כסוכן, כנאמן או כחוכר,
ננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או  בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין• שאי

; ה  שוכר־משנה ששכר את הנכסים לתקופה של למעלה משנ

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בגכסיט כבעל או כשוכר או כחוכר או בכל אופן אחר,
: ן ו  למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסי

ן״ — בית, צריף, מחסן, צרייפון, בדון, פחון, אוהל, או חלק מהם, לרבות הקרקע  ״בני
 שמשתמשים בה או מחזיקים ra יחד עם הבנין כגינה, כחצר או לצורך אחר ולמעט

 בית מלאכה או אורווה; *

 ״בית מלאכה״ — לרבות כל מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו לפעלה מארבעה
;  אנשים ובכלל זה בית חרושת, מוסך ובל מקום עסק או מחסן

ה וכן כל מקום שמשתמשים בו או מ ל  ״אורווה״ — לרבות רפת, לול, מכלאה, דיר, כ
ים; ־חי  שמחזיקים בו בעלי

 ״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח, נוצות, ניירות, בקבוקים, שברי זכוכית, ענפים, עלים,
ת או ירקות ופמולתן, קליפות, קופסאות, סמרטוטיים ודברים אחרים מ י  אפר, פ
; ן י  העלולים לגרום לכלוך או אי־גקיון או ריחות רעים, למעט זבל, פסולת ויחמרי בנ

 ״זבל״ — גללי בהמה ושאר אשפה של אורווה;

 ״פסולת״ — פסולת הנוצרת בבית מלאכה ואינה אשפה או זבל, או פסולת חמרי בנין
 או חומר מהריסת מבנים.

י 2. (א) בעל בנין חייב להתקין בבנין או בחצרו, כלי אשפה לפי הודאות המפקח ד פ ש י א ל  כ

 בנוגע לצורה, לגודל, לחומר, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח, וחייב הוא
 להחזיקם במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישה בכתב מאת המפקח

 ובתוך הזמן שיקבע.

 (ב) לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור, ולא ישאיר
 אשפה מחוץ לכלי האשפה.

 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי אשפה זבל, פסולת או המרי בנין.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 9, עמי 256.
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 כלי קיבול

 העברת אשפה

 שריפת אשפה

 מתן היתר

 זכות כניסה
 לפועלי המועצה

 3. (א) המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב להתקין כלי קיבול לזבל או לפסולת,
 לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, לגודל, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח,
 וחייב הוא להחזיקם במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישה בכתב

 מאת המפקח ובתוך הזמן שיקבע.

 (ב) לא ישים אדם זבל או פסולת אלא לתוך כלי קיבול שהותקנו כאמור ולא
 ישים ולא ישאיר זבל או פסולת מחוץ לאותם כלי קיבול.

 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי הקיבול אשפה או חמרי בנין.

 4. לא יוביל אדם, פרט למפקח, ולא יעביד בשום דרך אשפה, זבל או פסולת מבנין,
 מאורווד. או מבית מלאכה לכל מקום אחר, אלא לפי היתר מאת ראש המועצה.

 5. לא ישרוף אדם אשפה, פסולת או זבל, אלא לפי היתר מראש המועצה.

 6. (א) ראש המועצה רשאי לתת היתר לפי סעיף 4, לסרב לתיתו, לבטלו, להתלותו
 או לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם ולשנותם.

 (ב) בכל היתר שניתן לפי סעיף 4 ייקבעו —

לת;  (1) השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה, זבל או פסו
 (2) המקומות שאליהם יובלו ויורקו אשפה, זבל או פסולת;

 (3) דרכי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה, צורתם, גדלם ומבנם;

 (4) תקופת ההיתר.
 ו•

 7. (א) כל פועלי המועצה, הבאים מטעם המועצה או המפקח, רשאים להיכנס לכל
 בנין, אורווה או בית מלאכה כדי לאסוף אשפה, זבל או פסולת בשעות שיקבע המפקח.

 (ב) בעל בנין, אורווה או בית מלאכה או המחזיק בהם יאפשר לפועלי המועצה
 לגשת על נקלה לכלי האשפה או לכלי קיבול אחרים כדי לאסוף ולהוציא אשפה, זבל או

 פסולת ללא הפרעה.

רשאי להיכנס לכל בנין, אורווה או בית מלאכה כדי לבדוק אם סמכויות המפקח  8. (א) המפקח '
 נתקיימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא מילא הבעל או המחזיק אחרי דרישת המפקח לפי סעיפים 2 או 3, רשאי
 ראש המועצה לבצע את העבודות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל או מאותו

 מחזיק.

ת ו ע ך 1 ו ת ד ר י ס  9. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא ״
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
י משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם,  לידי אהד מבנ
ו או עסקו הרגילים  או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגורי
נה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין  או הידועים לאחרו
 אם הוצגה ההודעה במקום בולט על הנכס שבו דנה ההודעה או פורסמה בשני עתונים

 יומיים הנפוצים בתהום המועצה שלפחות אהד מהם הוא בשפה העברית.

 י 10. (א) התשלום בעד הוצאת אשפה של תושבי הישובים נכלל במסי ועד הכפר תשלום אגרה

 למועצה.
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 (ב) (1) בעד הוצאת זבל או פסולת או אשפה של מפעל, מחסן, בית מלאכה
 או אורווה, ישלם המחזיק או הבעל למועצה, בעד מכל — 360 לירות,

 ובעד פח — 19 לירות.
 (2) ראש המועצה רשאי להורות לבעל או למחזיק לסלק אשפה, זבל או

 פסולת בעצמו ועל חשבונו.

 (ג) מוסדות חינוך, בריאות, סעד ודת יהיו פטורים מתשלום בעד הוצאת אשפה
 או פסולת.

 (ד) המפקח יגיש בכל חודש, למחזיק או לבעל של מפעל, מחסן, בית מלאכה
 או אורווה, חשבון על סכום התשלום, והמחזיק או הבעל יפרעו את החשבון תוך 15 יום

 מיום מסירתו.

 עונשיו 11. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, למעט סעיף 10, דינו — קנס 5000 לירות,
 ואם עבר על הוראות סעיפים 2 או 3 והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 8,
 והיתד, העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 200 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה

 לאחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

- בטל.  ביטוי 12. חוק עזר לעמק לוד (הוצאת אשפה), תשכ״ט—1969 2 -

 השם 13. לחוק עזר זד־ ייקרא ״חוק עזר לעמק־לוד (הוצאת אשפה), תשל״ח—1977״.

ד ד ו ד ו ב י ץ ו  נתאשר. ד
 כ״ח בתשרי תשל״ח (10 באוקטובר 1977) ראש המועצה האזורית עמק־לוד

 (וו מ 8/19)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 2 ק״ת תשכ״ט, עמי 1015.
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 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
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 המחיר 4 לירות


