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1979-ט"השל,(תיק11)(רפואיטיפול)בנאציטהמלחמהנכיתקנות

,19541-ד"השי,בנאציםהמלהמהנכילהוק27-ו24סעיפיםלפיסמכוהימהוקף

:אלההקנותמהקיזאני

בתקנת,ו1955--ו"תשט,(רפואיטיפול)בנאציםהמלחמהנכילתקנות14אבתקנה.1

;יבוא%פסקהבמקום,מלמשנה

,(1)בפסקהשנקבעהסכוםלמחציה-חלקיביטוליוםהמובטלנכהלגבי(3)"

..החוקפיעלוכאיהואשלוהחדשילתגמולבנוסף
ארליךשמחה(1979בפברואר7)ט"תשלבשבט'י (

נ--9עמ"
האוצרשר(

.485עמי,י-תשיפ"י;143'עמ,,"תשל;76עמי,ד"תשי""סג
.,%,",."..תש,ו,,,,יל.".שי;,ן"1,';1.תשעי;יפו'זי.י.;ש;ועת2

,(196/3,396/6,596/12סדרות)מועדקצרמילוהתקנות
1979-ט"תשל

,י1960-ך"תש,מועדקצרמילווהלחוק14-ו2,5,13סעיפיםלפיסמכותיבתוקף
:אלהתקנות;מתקיאני

"תשלבאדר'חביום.1"הייי""יי"
:אלהחובאיגרותסדרותיוצאו.(1979במרס7)ט

יירליתתת)ג,"ה,8יו7
"

והיא,

."196/3סדרה,ס196-ך"תש,מועדקצרמילווה"ותכונה,196/3תסומז
מועדקצרמילווהבתקנותכמפורטיהיוהחובאיגרותונוסחהסדרה'תנא

1ןזז19-ו"תשל,(101/3סדרה)

והיא,לירוהמיליון20יזרההנקובשוויהשסךחובגרגריהסדרת(2)
,"396/6סדרה,1950-ד"ס'ת,מועדקצרמילווה"ותכונה,396/5תסומן

מועדקצרמילווהבתקנותכמפורטיהיוהחובאיגרותונוסחהסדרהתנאי
וו1977-ז"תשל,(301/6סדרה)

והיא,לירותמיליה5יהיההנקובשוויהשסךחובאיגרוהסדרת(י

."2נ/596סדרה.960נ-ך"תש,מועדקצרמילווה"והכונה,596/12הסומן
מועדקצרמילווהבתקנותכמפורטיזהוהחובאיגרותונוסחהסדרהתנאי

.י1977-ז"תשל.(501/12סדרה)

ליךארהשמח(1979בפברואר21)ט"השלבשבטד"כ
י~מ")

האוצרשר(

.25'ימ,1"תשל;48'עמ,ך"חשח"מ1
62נ(,ים.תשבזה"ק2

)::צ:::):::::::::
(.נ.9ז19.ל.י"תנאוי'".1י9זתויה"ריגז780



,(197/3,397/6,597/12שדרות)מועדקצרוה*'מתקטת
1979-ט"השל

,י1960--ך,הש,מועדקצרמילווהלחוק14-ו2,5,13מעיפיםלפיסמכוהיבהיקף
:אלהתקנותמחקיןאני

:אלהחובאיגרותסדרוהיוצאו,(1979במרס14)ט"תשלבאדרו"טביום.1

והיא,לירותמיליון20יהיההנקובשוויהשסךחובאיגרוהסדרה(1)
."197,3סדרה,1960-ך"הש,מועדקצרמילווה"והכונה,197/3הסומן
מועדקצרמילווהבתקנותכמפורטיהיוהחובאיגרותונוסחהסדרהתנאי

;י1977-ז"תשל,(101/3סדרה)

והיא,לירותמילית20יהיההנקובשוויהשסךהזבאיגרותסדרת(2)
."397,6סדרה,1960-ך"הש,מועדקצרמילווה"ותכונה,61391תסומן
מועדקצרמילווהבתקנוניכמפורטיהיוהחובאיגרותונוסחהסדרהתנאי

;וז197-ז"תשל,(301/6סדרה)

והיא,לירותמיליון5יהיההנקובשוויהשסךחובאיגרותסדרת(3)
."597/12סדרה,1960--ך"תש,מועדקצרמילווה.והכונה,597/12תסומן
מועדקצרמילווהבהקנותכמפורטיהיוהחובאיגרותונוסחהסדרהתנאי

.19774-ז"תשל,(501/12פדרה)

עורליךשמחה(1979בפברואר2!)ט"השלבשבטד"כ ,
נ-מ4"

.האוצרשר(

;

"'7מ,1.הש"'"
.ב'7מ,1.תשו;4

ננווvY~;,.תשלת'ו!

.זנב'7כ;;.תשית.ר4

,(198/3,398/6,598/12סדרות)מועדקצרמילווהתקגוה
1979-ט"חשל

,י1960-ך"תש,מועדקצרמילווהלחוק2,5,131-14סעיפיםלפיסמכוהיבהנקף
:אלהתקנוהמתקיןאני

:אלהחובאיגרותסדרוהיוצאו,(1979במרס21)ט"של'תבאדרכיבביום.1

והיא,לירותמילית20יהיההנקובשוייהשסךחובאיגרותסדרת(1)
."198/3סדרה,1960-ך"תש,מועדקצרמילווה"והכונה,198/3תסומן
מועדקצרמילווהבתקנותכמפורטיהיוהחובאיגרותונוסחהסדרהתנאי

;י1977-ז"תשל,(101/3סורה)

והיא,לירותמיליון20יהיההנקובשוויהשסךחובאיגרוהסדרה(2)
."398/6סדרה,1960.-ך-הש,מועדקצרמילווה"ותכונה,398/6תסומן



מועדקצרמילווהבתקנותכמפורטיהיוהחובאיגרוהונוסחהסדרהתנאי
וו1977-ו"תשל,(301/6סדרה)-

והיא,לירותמילית5יהיההנקובשוויהשסךחובאיגרותסדרת(3)

."598/12סדרה,1960-ך-תש,מועדקצרמילווה"ותכונה,598/12תסומן
מועדקצרמלזזהבתקנותכמפורטיירוהחובאיגרוהונוסחהסדרהתנאי

.'1977-ז"תשל,(501/12סדרה)

ארליךשמחה(1979בפברואר21)ט"תשלבשבטד"כ ,
-מ4"

האוצרשר(%

1979-ט"חשל,(תיקת)מיםקידוחיעלהפיקוחתקנח

ובאישור,,1955-ו"תשט,מיםקידוחיעלהפיקוחלחוק16סעיףלפיסמכותיבתוקף

תקנותמתקיןאני,והמדינהמשק:יסודלחוק(ב)1סעיףלפיהכנסתשלהכספיםועדת

:אלה

:יבוא,,1955--ו"תשט,מיםקידוחיעלהפיקוחלתקנותהתוספתבמקום.1

תירת"
(15תקנה)

"ונד"שייר
ת,ר'גי

"
750קדיחהרשיוןמתןבעד.1יית;

500ציודלשינוי,רשיומתןבעד

לחודששיתפרסםלצרכןהמחיריטמדדמתוךיהברדאם(א).2"םי;"
,979נינוארכחודששפורסםהמדדלעומתעולהזהמדדכי1980ינואר

קבועסכוםכלבמקום,(1980באטריל1)תשיםבניסןו"טביוםהחל,יבוא

המדדשלהעליהלשיעורירטיבאופןמוגדלסכום,זובתוספתשנקבע
לחודששסורסםהמדדלעומתכאמור1980ינוארלחודששנהפרסם

.1979ינואר
ביותרהקרוסלסכוםייוגלזובתוספתכאמורמוגדלסכוםכל(כ)
".המוגדללסכום

שרוןאריאל(1979בפברוארד)ט"תשלבשבט'י (

"מ"
החקלאותשר(נ'ף

.67!'זמ.תשתחז;!6('עמ,תעטףת'קנ

4.נ.1!יותשלוקנטוי'ה.ננוותושת"נו~,782



מפירותהמופקיפמוצריםצוא')ומוצתוהצמתיצואעללפיקוחתקנית
1979-ט"תשל,(תיקין)(משימאיםוירקותמפירותאיירקיעאו

,!1954-ד"תשי,ומוצריוהצמהצוא'עלהפיקוחלחוק6סעיףלפיממנותיבתוקף

מתקיןאני,;המדינהמשק:יסודלחוק(ב)1סעיףלפיהכנסתשלהכספיםועדתובאישור
.:אלהתקנות

ת!!'ת"יית""מוצריםלצואומוצריוהצמחיצואעללפיקוחלתקנותהשלישיתהתוססתבמקום.1
:יבוא,,1971-ב"תשל,(משומריםוירקותמפירותאוירקותאומפירותהמופקים

שלישיתתוספת" -
(10תקנה)

וון,אר:3,פגיתואיטרתואימותהמער

'-אחריםפירותומיציהדרמפריפרי01)(1)

205230(התקןבדיקות)

אתייםדמפירותהדרמפריורכזיםהרבעיםס)
בדמקות)

"
(תקן

"24265

יוד105121אהרספירותויפחניהויפרייפחני(1)

120130(מקועשים)מנעתקיםמיציםנח

:עצמיותמאזרי(ה)
185185סדורועגבניותמיץ

--185185גנבניותמיץ

155165.,.קטשופ

1501854,2מקולפותשלניהעגבניתשגמורי

105120150ירקדתשימורי(ו)

משles.200מתיקרס.חגרגירישימירי

מרנ,ריבות(11
~

,ופוביוייוה,קונפיס,קרישים,דוח
:(כמדגם)-משםהומרתעית

*
105חנפניתיןגפרית

120סורבית/ית'בנווושחומצה

165280(התקןכייקת).קפואיםירקות(ח)-

.י[
תשי"

.וע'1מ.ן..תוס..;111'ן;.ו.
.%2'מ;,תשינה"';2
,442'עמ,ז"תשל;231'עמ,ב-תשלת"ק3

,וינ
השינקי'ה"911תוהה"

.;,1119.(.4



והיייויה""ימןהימי

(ומרכיביוהאפרבדיקת)הררפרימיצי(מ)

האמרבדיקות)הדרמפריורבויםתרכיזים(י)
(ומרכיביו

בדיקות)הורמפריים,ותרבימיציםחק)
(אמינוחומצות

(מיקרדביולוגיותבדיקות)מיובשיםירקות(יב)

(מיקריביולוגיותבדיקות)קפואיםירקות(יג)

:כבדותמתכותשלעקבות(יד)

(אחריסוד)עומרת,נהורית,אבץ

בדיל

ברול

ארטן

ןשנהפרספלצוכןהבחיריםסודת-יעישנהגי,שבאפלתי1-ביותאמו(1)קטןסעיףיפיהאודות(2)
ן.הקיובותהיירה5-ליעודיווהןיושקוםגפביואר15ייוסקה,לסטטיסטהמרכויחהלשנהמסעם

ןבאגרותידינמידלהזעהנרשומוהיפינסוהתירותהמסיר,מהעשיהמשרזמבהל(3)

פתגדעון(1979בפברואר5)ט"השלבשבט'ח

והתארותהמסחר,התעשיהשר(גיאמ"י

1979-ש"תשל,(תיקוו)(מקסימלייםמחיוים)רפואיתאשפקהצו

,ישירותיםמצרכיםעלהפיקוחלחוק43-ו5,6,15סעיפיםלפיסמכותיבהיקף

:לאמורמצווהאני,ן1957-ח"תשי

קי'"
,י1,

"
-ולהלןו1952-ב"תשי,(מקסימלייםמחירים)רפואיתאסטקהלצו7סעיףאחרי.71

:יבוא,(העיקריהצו
הממונהשיקבעבשיעורתשלוםלגבותרשאיםרוקחועוזררוקח,7אייי1שיין.

תיירה

*בהישבהבעההתרופוהחדראוהמרקחתביתתורנות:,תרופותבחדר סגוריםמרקחה
.הרגילהפעילוהםבמהלך

:יבואהעיקרילצו8אסעיףבמקום.2ו""'וזיפת""
."דיןכלהוראתעללהוסיףבאזהצו.8א1';'י"י'שי'

סקוטשאליעזר(1979בפברואר12)ט"תשלבשבטו"ט
הבריאותשר(יוקן"1

.2338'עמ,ז"תשל;מושי'עמהשלק:2619'שמ,א"תטל158'עמ,ב"חשית"ק2

1.ו.1וי1,ן.תקיגויי'ה.]11תמית"קנז784



1979-ט"תשל,(2'מסהיקוו)(מונופוליןקביעת)העסקייםההגבליטצו

קובעאני,,1959-ט"תשי,העסקייםההגבליםלהוק30סעיףלפיסמכותיבתוקף
:לאמור

יבייץויו.ההמלים,2בסעיף,1978י-ח"של'ת,(מונופוליןקביעת)העסקייםההנבליםבצו.1

--"אוייצורומכלל"

-
.מחקו"

פתגדעון.(1979בפברואר5)תשליטבשבט'ח
וההוירותהמסחר,התעשיהשר(,-י4מ")

.152'עמ,א"כשיח"מ1
,416'עמ,ס"תשל1022ן'עמ,ח"תשלה-ק2

מזוןלמוצרימקסימליזםמחירים)כשירותיםמצרכיםעלהפיקוחשצו
1979-ט"תשל,(11'מסתיקון)(3'מס)(וגפרורים

,י1957-ח"תשי,ושירותיםמצרכיםעלהפיקוחלחוק6סעיף'לפסמכותיבתוקף
:לאמורמצווהאני

ין""ת"י",(וגפרוריםמנוןלמוצרימקסימלייםמחירים)ושירותיםמצרכיםעלהפיקוחבצו.1
'בע"":יבואהתשיעיהחלקבמקום,בתוספת,וזד19-ח"ל'תע,(3'מס)

כחסימותעממימסוגשוקולד:תשיעיחלק"
'גסור

""ישישיי"
יה.גמנת,גיין

ל'גור"

;,מו,
יתיג'י"

,
כוללןללאללאהתפיסהמשקל'אסור,.

מעיו"
י"'לייז

~
מ"י,rynמ.

473.430.5.נ502אימהאגורים,או,מריראוחיבשו17ין

*
שוקללו-,

"
897.85.י1000מדיראוב,

".10

"0סייראוחיביז,שוק
.65%1ז4.1י272.15

"י."".(1979בפברואר15)ט"תשלבשבטח"יביוםה,צושלתחילהו.2
פתווגדע(1979בפברואר12)ט"תשלבשבטו"ט ,
מ"

והתיירותהמסחר,התעשיהשרחן

2ן(--

לן,ס.חשי
.ור,

.י4,'מ~.".תתי4נ2ן'מ,.".תשיועתו

קיג

-

85ן"1979.3,4,ס"תשלבאדר'ה,3952התקנות



ן,(הוראותהתאמת)(משמעת)המקומיותהרשויותתקעת..
1979-ט"תשל

,'1978-ח"תשל,(משמעת)המקומיותהרשויותלחוק20סעיףלפי,סמכותבתוקף
:אלהתקנותמתקיןאני,הכנסתשלהסביבהואיכותהפניםועדתובאישור

עליחול,(מיטמעת,דחוק-להלן)ו963נ--נ"תשכ.(למשמעתהמדינהשירותחוק.1שיה

.אלהבתקנותהאמודיםובתיאומיםבשינוייםהמקומיותהרשויותעובדי

71,721-74,(א)34.40.43,62.63עד17.19עד4נ,7,9,11עד1סעיפים(א).2שיניס

.יחולולאהמשמעתלחוק79עדשנ
:אלהבשינוייםיחולוהמשמעתחוקסעיפייתרהוראות(ב)

עובד"קרי"מבוקרגוףעובד"או'המדינהעובד"נאמרשבומקוםבכל(1)

י"מקומיתרשות
אטשקרי"השירותנציב"או"כללימנהל","שר"נאמרשבומקוםבכל(2)

;"המקומיתהרשותראש"

;"המקומיתהרשותקופת"קרי"המוינהאוצר.נאמרשבזמקוםבכל(31

שירות"קרי"השירות"או"המדינהשירות"נאמרשבומקוםבכל(4)
;"המקומיתהרשות

חוק-קרי"זהחוק"במקום,70-ו61,63,64ב,61א,41,61בסעיפים(5)
...המקומיותהרשויות

-המשמעתלחוק10בסעיף.3גשמת
.נ1

"
19

המקומיותהרשויותבחוק'קרי"זהבחוק"במקום,(2)(א)קטןבסעיף(1)
;(המקומיותהרשויותחוק-להלן)1978-ח"תשל,(משמעה)

"השירותועדתלפני"במליםהמהחילההסיפהבמקום,(ב)קטןבסעיד(2).

מביןימנההמשפטיםשראשרחבריםשלושהשלמיוחדדיןניתלפני"קרי
הדיןביתבצוות;המקומיתהרשותעובדישללמשמעתהדיןבתי.חברכלל

לחוק3בסעיףהנזכרותהרשימותמשלהםאחתמכלאחדחבריהיההמיוחד
שלעובדשהואדיןביתחברלצוותימונהשלאובלבדהמקומיותהרשויות
."בהעובדשהנשפטהמקומיתהרשות

*קרי"השירותועדת"ובמקום"האוצרשר"במקוםהמשמעונלחוק13בסעיף.4תרת" .-סניםשר"י1ייי1

הרשויותלחוק16סעיף"קרי"11סעיף"במקום,המשמעתלחוק39בסעיף.5שוית

"1

המקומיות!יף
".

ראששימנה"קרי"השירותועדתשתמנה"במקום,המשמעתלחוק(4אאבסעיף.6גרית

."המקומיתהרשות*1י11"

1979,3.4,ט"תשלבאדר'ה,3952התקנותקובז786י



"י""",:קריהמשמעתלחוק47בסעיףהאמורמקום!
י4,,,י

,המקומיותהרשויותלחוק11סעיףלפיקונלנהעליושהוגשהעובד(א).47

הרשותמועצתשמינתהועדהעםבהתייעצות.המקומיתהרשותראש'רשא
בהתייעצותכזוועדהובאין,,העיריותלפקודת(171אלסעיףלפיהמקומית

שלאלתקופההמקומיתהרשותבשירותממשרתולהשעותו,המועצהעם

.ימיםוחמישהארבעיםעלתעלה
אתלפעםמפעםלהאריך,התיבעבקשתפיעל,רשאיהמקומיתהרשותראש

ארבעיםעליעלהלאההארכהימיכלשסךובלבד,האמורהההשעיהתקופת
.ימיםוחמישה

,המקומיותהרשויותלחוק14סעיףלפיעוכרנגדתובענההוגשה(ב)

סעיףלפיהשעייתואתלהאריךאולהשעותוהמקומיתהרשותראשרשאי
-להלן)בתובענההדיוןהליכילגמרמעברתימשךשלאלתקופה,(א)קטו
.(המשמעתיתההליכיםגמר

שלדעתבעבירהעובדנגדהמשטרהשלפליליתחקירההחלה(ג)
לאחר,המקשיתהרשוהראשרשאיקלוףעמהישהמקומיתהרשותראש

כאמורמשפטייועץובאין,המקומיתהרשותשלהמשפטיהיועץעםהתייעצות
למועדמעברתימשךשלאלתקופההעובדאתלהשעות,המחוזפרקליטעם
-אולם,המקירהתוצאותכדברהחלטהמתן

לאההשעיהתימשך,העובדנגדאישוםכתבלהגישהוחלטאם(1)
-לתלן)האישוםבכתבההליכיםגמרמיוםימיםעשרלחמישהמעבר
.ו(הפלילייםההליכיםגמר

האמוריםהימיםעשרחמישהותוךהפלילייםההליכיםנסתיימואם(2)
החקירהבמהלךשעלועובדותעלהעובדנגדקובלנההוגשה(1)בטסקה

ההליכיםלגמרמעברלאההשעיהתימשך-המשפטבביתהדיתאו
.המשמעתיים

לושניתנהלאחראלאעובדישעהלאמקומיתרשותראש.(ד)

אוהמקומיתהרשותרשותלפניההשעיהלעניןטענותיולהביאהזדמנות

.פלונילעניןאוקבעדרךלכךהסמיךשהיאמילפני
,המקומיתהרשותבשירותמשרותבמספרמועסקהעובדהיה(ה)

.מהןבחלקאו!בכולכאמורלהשעותוהמקומיתהרשותראשרשאי
סעיףלפיעובדלהשעותרשאימקומיתרשותשראשמקוםבכלה)

במשרהאחרתלעבודהזמניתלהעבירו,להשעותובמקום,הוארשאי,זה
שדרגתובלבד,העובדשלמשרתומדרגתנמוכהאינהמדרגותיהשאחת
,העברתוערבמדרגתונמוכהתהיהלאמועברהואשאליהבמשרההעובד

העכרה.משרתומדרגתנמוכהשדרגתהבמשרהלעבודה,העובדבהסכמת,או
לפיעובדשלהשעייתומותרתשבהלתקופהמעברתימשךלאכאמורזמנית
.זהסעיף

".עליוערעורעודשאיולאחרכנגמרהליךרואיםזהסעיףלענין(ז)



במקום.המשמעתלחוק48בסעיף,8שיה"
."מקומיתרשותבאותה"קרי"משרדבאותו.

ns

~

se4

הרשויותלחיק(ב)24ףעק()ףעקעק(4ףע41..ו: המקומיות
.י."

:""
המקומיתהרשותכלפי"קרי.המדינהכלפי"במקום,המשמעתלהוק50בסעיף.10יה

."עובדהיאשגה

המשמעתלחוק53בסעיף.11"י"":
הרשויותלחוק24סעיף"קרי"43סעיף"במקום,

..המקומיות!יי;נ

32סעיף"במקום.המשמעתלחוק(א)61אבסעיף.12"(ו%::
הרשויותלחוק11סעיף"קרי.

."המקומיות

"""""
-"22סעיףלפיחלונההגשתמועדלפתאו"המלים,המשמעתלהוק64בסעיף.]3-

.יירא%ו.ו;
כמחוקותי

קףקףקקףעווו.: המקומייתיי
".

ייראו-"המינוייםחוקפיעלמינוילמעט"המלים,המשמעתלחוק(א)70בסעיף.15ית""" ו.;נ
.כמחוקות7"

,א)22,25"יהמכפרים'השירוווועדתבאישור"המלים,המשמעתלהוק73כסעיף..]6ת"מ"" ..נןיי1ל
.כמחוקיםייראו-"26,28,32

בורגףיום(1979במברואר%ט"תשלבשבט'ח
(

נמ"
הפניםשר(4.1(

1919-ט"תשל,(הדיןגתישלהדיןסדרי)המקומיותהרשויותהקוות

,(משמעת)המקומיותהרשניותלחוק(ז)24-ו22סעיפיםלפיסמכותיבתוקף

המקזמיזוהדקויותחוק-להלז)י1978-ח,תשל

"
:אלהתקנותמהקילאני,

,י1953--ד"תשכ,(הדיןביתשלהדיוסדרי)(משמעת)המדיגהשירותתקנות.1ופת""י""

המקומיותהרשויותעובדימשמעתעליחולו,92א-ו67,79,80עד53תקנותלמעטן::: :אלהובתיאומיםבשינוים

;"המקומיתהרשות"קרי"המשרד"נאמרשבומקוםבכל(1)

הרשותראש"קרי"הכלליהמנהל"או"השירותנציב"נאמרשבומקוםככל(2)
;"המקומית

;כמחוקותייראו-"השירותנציבבמשרד"המלים,1בתיגה(31

;.1119.1.ז.תשישור'",שנוהענוהגונז788



,"המקומיותהרשויותלהוק9סעיף"קרי"לחוק17סעיף"במקום,(5)2בתקנה(4)
;"המקומיותהרשויותלחוק(2)9סעיף"קרי"(2)17סעיף"ובמקום

ייראו"לחוק(א)43'סעיףלפיערעורזכותלוישאם"המלים,52בתקנה(5)

;"המקומיותהרשויותלחוק(ב)24סעיף"קרי"לחוק(כ)43סעיף"ובמקום,כמחוקוה

;"המקומיותהרשויותלחוק(ב)24"קרי"(ב)43"במקום,52אבתקנה(6)

;"המקומיותהרשויותלחוק17בסעיף"קרי"לחוק34סעיף"במקום,82בהקנה(7)

"ובמקוםכמחוקייראה"28"המספר,83בתקנה(8),,
"קרי"43מי

לחוק(א)24

;"המקומיותהרשויות

כוחובאאוהמדינהפרקליט"המלים,שבתוספת2תקנהלפיתובענהבטופס(%

שירותלחוקזוסעיף"במקום;במחוקותייראו"כנחובאאוהמדינהשירותנציב
ובמקום,"המקומיותהרשויותלהוק9סעיף"קרי"1963-ג"תשכ,משמעקן)המדינה

."המקומיותהרשויותלחוק(2)9סעיף"קרי"(2)17סעיף"

-

"המשפטביהלשופטבבקשהאוכערעורהדיןסדרי)משמעול)המוינהשירותתקנות.2
ת"י"

נ1ת,

;'ן"'שיוגתואומיםבשינוייםהמקומיותהרשויותעובדימשמעתעלחולו',,1963-ד"תשכ,העליוה
:אלה

כלבמקום,1בתקנה(1)

~

D1Q24בצעיף"קרי"לחוק43בסעיף"נאמרשבו

;"המקומיותהרשויותלחוק

אוהמערערהואהעובדאם-התובע"קרי"המאשים"במקום,3בהקנה(2)
;"המערערהואהתובעאם-העובדאו,המבקש

(61:ופ0קה"המקומיתהרשוה"קרי"המשרד"במקום,(2)בפסקה,4בהקנה(3)

;במחוקהתיראה

יימסר"קרי"השירותולנציבהמרינהלפרקליטהיימסרכמקום,6בתקנה(4)

;"למשיב

;"המקומיתהרשותראש"קרי"השירותגנציבבמקום,16בתקנה(5)

4תקנהלפילעבודהוהחורהפיטוריםביצועלעיכובבקשהאוערעורבטופס(6)

.כמחווותייראו-"לערעררשותניתנההאם"המלים,שבתוססת

לעובדהמשהלמתהמשכורתשיעורלשינויכקשות)משמעיל)המדינהשירותתקנות.3
""

תוותית

*
י::::ג::::י:ן:::י::ן:ך:י:::ןי:מנ:::ב'ן:78--ח"תשי(:מריעה

;"המקומיות

הבריאותלשכתרופא"קרי.המדינהשירותרופא"במקום,(כ)6גהקנה(2)
."המחתית

-תמירשמואל(1979בפברואר18)ט"תשלבשבטא"כ

'"
המשפטיםשר(שיןמ

(

.מע'1מ.ז.תקות'" תועת(

י"
.

.ג21"'פי."



1'דביתשלהאחרתחום)(משמעת)המקומיותהרשויותצו
,(ח11ף

9ד19-ט"תשל

-ח"תשל,(משמעם)המקומיותהרשויותלהוק(2)(ב)2סעיףלפיסמכותיבתוקף

:לאמורמצווהאני,,1978

המדינהשטחכליהיהאזורידיןניחיוקםלואשרהאזורהחום.1
,מירהוליםחיי

.וחיפהיפו-אביב-תל

בורגוסףי(1979גפברואר%ט"תשלנשבטב"י

הפניםשרין3%מ"י
.153'עמ.ח"חשלח.ס!

',מקומילשלטוןפדור

)העיריותצו"'-
1979-ט"תשל,(תיקון)(קישעגירוח

:לאמורומצווהמודיעאני,והעיריותלפקודת265סעיףלפיסמכותיבתוקף

'בחלקבמקום,ו!971-א"תשל,(קנסעבירות)העיריותלצוהראשונהבתוספת.1
:יבוא

יפו-אביב-חי-'בחיי"

ייניות(נ"השזקקיוי'ית"

וביעורםמפגעיםלמניעתעורחוק
בתל

-

ז1935,אביב-אביב

אשפההצטברותלמניעתעזרחוקי
19354,אביב-בתלולכלוך

-בתלאשפההוצאתבדברעזרחוקי
י1935,אביב

4,6'500

5loe

6,7250

3,48,11011(1),12(1),113

500(א)15

ש101

3,4,5,11(2)250

7,8500

בהלקהחלפת

790

,36'עמ,""תשלח"מ;197'עמ,8רדוםנוסח,ישושימיינתדיני1

,ט"תשל;1193'ועמ719'עמ,ח"תשי;89דו'ועמ781עמי,ו"תשל;!625'עמ,1"תשל;(!5('עמ,א"חשלת"ק2 עמ

.52ג' ע3

.1194'עמ,ו"תשלת"ק;4~3'עמ,2חוסי4935ר" ע4

.!194'עמ,ו"תשלת"ק;560'עמ,2'תוס,1935ר" ע3

194ב'עמ,ו"השלת"ק;690'עמ.2'תוס,1935ר"

1979.3.4,ט"תשלבאדרהי,3952התקנותקובז



בר: -
---------

וסגירתןפתיחתן)אניב-לתלעזרחוקי.4
.1937,(חנויוהשל

ז1941,(למלטיםאביב-לתלעזרחוקי.5

העלותניקוי)אביב-לתלעורחוקי..6
,1943,שומכי0ובורות

צמתיםעללהגנהאביב-לתלעורחוקי.ד
.1945,(לרביםגניםושימור

לשחיטתיפו-אביב-להלעורחוקי.י
י.1945,(עופוה

רשיונות)יפו-אביב-לתלעזרחוק.9
-תשיש4,(אופנייםוהלתלאופניים

ין1951

רכבלהעמדתיפו-אביב-להלעזרחוק.10

יי1954-ד"תשי,ותנייה0

ציבורילפוקיפו-אביב-להלעזרחוק.11
-ו"תשט'וירקווללפירותסיטוני

י,1955

ושימוריפו-אביב-להלעזרחוק.12*
י19551--1*תשט,(רחובות

וךנועמ,גב.1(ו

יקו

3(1)-.0%

3%2

--

4%1

3,8,9,10,11.13,16,17250

5,6,7,12,14,15500

10%2

4,5,17,16500

2

"
)100

100(ב)8

aoo(ב)12,13

2,3.250מ0

500(ג)(ב)4

2

~

500(ב)8,(ג)ז,0,3,4,6

תש;1194ועמי131'עמ,1"תשל;156'עמ,ל"תש49ש'עמ,ו"תשטה"ק;664'עמ,2'תוס,1937.ר"פ4 DS

540נ' ?ר

.1194'עמ,י"תשל;399,עם,2'תום941גר" ע8

3194,עמ,תשליות"ק;151,עמג'תוס943גר" ע9
,2'תוס945גר"

,

DY'830;194נ'עמ,ר"השלת"ק

.1194'עמ,1"תשל;1367עמי,תשחיזת.ק;951,עמ,2'תוס,945נר"ע10
.י199'עמ,ב"חשב;524'עמ,א"תשיה"ק11

.ev'829,ה-העי;1094'עמ,השמלאז91ע'זעמ441'זמ,ב-תעב;1639'עמ,ד"הע;looo'עמ,ד"חעית"ק12
.1194'עמ,ו"תשי905ן'עמ,ו"תשסת"ק13 14

.1194'עמ,1"חשל;907'עמ,1"חשטת"ק

4791.נ.1171.י.תשימוו'ה.פ9נהת11יתקנז



.ר:ין

""1

.
"

.
ייית,:(;ו""

שמירת)יפו-אביב-לתלעזרחוק,13
-ח"תשי,(העישוןואיסורהניקיון

2.5.6.250י;,1958
500(ב)3,4,7

ויממותיפו-אביב-לתלעזרחוק.14
,(בבניניםמספר-ולוחיותלרחובות

100(ד)1959164--ט"תשי
7,8,9250

6,10500

,(רוכלים)יפו-אביב-לתלעזרתוק.15

,8,9,10,12,13,15,16,17ז19611-א"כ'תע
250(א)19,(א)18

14,22500,(א)4

3750

הסדרת)יפו-אביב-לתלעזר.תוק,16
19100,;17,8;"1966--ז,תשכ,(רחצהמקומוה

14,16200

7,11-250

10,12,13,15,22500א,10

9750

חזיתות)יפו-אביב-לתלעזרחוק~,17
2,7500י19721-ב"תשל,(בתים

6200ניקרי)יפו-אביב-בתלעזרחוק.18

5500ג,4,(ג)04)52י1976--ו"תשל,(מדרכות

שניתנההודעהלענין-(ב)9

500(ב)-ו(א)5_סעיףלפי

)לפישניתנההופעהלענין

"200הסעיפיםשאר

""
י.

.פרסומולאחריוםשלושיםזהצושלתחילתו.2"
--

גר1בףסוי(1979בפברואר12)ט"תשלבשבטו"ט
הפניםשר

,ממכיםאני
תמירשמואל

המשפטיםשר

.1194'עמ,תשליו1193ן'עמ,תשכיחת"ק15 ק16

.1194'עמ,1"תשל;1541'עמ,ם"תשית" קדו
,1;94'עמ,חשלנו;761'עמ.א"הלכת"

י";;::1תג:ןנ::4ג;:
.;;1%ן.י.

.;,1ו'זן.".היי;יון'1מ.1.י"תה.1י1

;119,ן.תוייחלי'",ויוnTSpnnורז792



1979-ט"חשל,(תיקון)(לאופנייםרשיונות)לחיפהעזיחוק

לפקודת(4)(977שוסעיף,1העיריותלפקודת251-ו250סעיפיםלפיסמכותהבתוקף
_ו_:זהעזרחוקחיפהעיריתמועצתמתקינה,התעבורהנ

סעיף4תיקן50.2"במקום,19523-ב"תשי,(לאופנייםרשיונות)לחיפהעזרלחוק(ב)4במעיף.1

."לירות50.3"יבוא"לירות

צייזלירוחםנשסה-
עויתהטהראשטיבפבדאר9ז09"בשבטתשל'ח (

(,-המ20
.אנימסכים

לנדרנוחייםבורגיוסף
התחבורהשרהפכםשר

.97ה'עמ,8חדשנוסח,שראימדינתדתי1
2S1ות'עמ,7הדשנוסה,ישראלמוינתדים.
0,עם.ב"תעית"ק3

~

629ה'עמה"תשי;הש,'עמג"תזכ52ה'עמק"תזי

1979-ט"תשל,(תיק11)(פיטאספקת)מוצקיןלקריתעיוחוק

קריתעיריתמועצתמתקינה,ןהעיריותלפקודת250סעיףלפיסמכותהבתוקף

:זהעזרחוקמוצקין

לחוקהתוסכתבמקום.1
~
ryחוי"ימת""-,להל)ו1956-ז"תשב,(מיםלאספקתמוצקיןלקרית"

:יבוא,העיקראהעזרחוק

--

לספח"

ייחמת"י""--(ח)ק)2סעיף)פרטיתרשתחיבוראגרת.1
קומיתע(1)-

-ששטחה,תעשיהאומלאכה,משרד,עסקיחידתלכל
4000ר"מ60עד

40נוסףר"מלכל

-קומות4-מיותרבושישבית*

5200-השמיניתהקומהעדבביתדיוריחידתלכל

,השמיניתהקומהמעלדיוריחידתלכל

המנהלשהגישחשבוןלפיתשלוםתוספת,קומות8מעלובבית

מחדשהתקנתואופירוקו,חיבורהרחבת(2)

להצרכןדרישתלפי

2640"עד

21600"עלעולה-

.197'עמ,8חדשהמח,ישרנימדינהדיני1
.883'עמ,ח"תשל;1861'עמ,ז"תעל12346'ועמ791'עמ,ר"קשל;1016'עמ,תשכבת"ק2

1979.3,4793,ט"תשלבאדר'ה,3952התקנוהקומץ



פרטיתרשתשללהסרתהאולשינויההיתרבעדאגרה
160((ב)3סעיף)

160((ה)3סעיף,פרטיתרשתשלבדיקהאגרת

-((ג)-ו(א)4סעיף)צינורותהנחתאגרת

9000דונםחציעדששטחולנכס

18הנכסשטחשלנוסףמטרלכל

קומהבכלבניהשטחשלר"מלכללוהנוסף
46קייםלבניזותוספת

:((ר)5סעיף)מיםמדאגרת

-שקטרומיםמד

5-3900או1"או4"

10-7.1150או11"או1"

"11'1600

-"2-1660

המנהלשהגישהשבוןלפיע2עלעזיה

:((ד)5סעיף)מיםמדהתקנתאגרה

'בסב;גגי:::מגבע

ביינית"עגי.-קטרואושמידתומיםמד

לפי5-3165או1"או1"

חשבון10-7240או11"או1"

שהגיש11350"

המנהל2400"

המנהלשהגישהשבוןלפי2"עלעולה

בלירותהאגרה

והתקנההובלה,פירוקדמיכולל,מיםמדבדיקתאגרת,7
165((ט)5סעיף)

165ע((ד)11ומעיףחיבורהידהםאגרת.8

7שדגהשמ.נהאשר
(1979בפברואר9)ט"תשלבשבטב"י

מוצקיןקריתעיריתראש,

בורגיוסף

הפניםשר

1,19.1.4.;.שי"ימיי,",1!1השית"יקז,794

יוהולים,הממשלהבדפוסנדפס..לירות4המחיר


